
SAMRADSSYSTEMET



institutets tryckta eller

Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm
Adress: Sveavägen 65, Box 6501, 113 83 Stockholm

grundades år 1929

är en vetenskaplig forskningsinstitution vid Handelshögskolan 'i Stockholl11

arbetar helt oberoende av politiska och ekonomiska gruppintressen

bedriver teoretisk och empirisk forskning inom företagsekonomins och samhälls
ekonon1ins olika områden och ger i sarrlband därmed avancerad utbildning

söker välja forskningsprojekt efter forskningsområdenas behov av teoretisk och
praktisk vidareutveckling, projektens metodologiska intresse samt problemställ
ningarnas generalitet

utför inte konsultuppdrag

offentliggör alla sina forskningsresultat: detta sker
stencilerade skriftserier samt ofta också i arjikelform

består av ett 80-tal forskare, främst ekonomer men också psykologer, soc'iologer
och statistiker

har organiserat sin forskningsverksamhet i följande sektioner och fristående
program
A Personaladministration och företagsorganisation
B Redovisning och finansiering
C Kostnadsintäktsanalys och administrativ ekonomi
D Distributionsekonomi, strukturekonomi och n1arknadspolitik
F Förvaltningsekonomi
G Ekonomisk geografi
I Ekonomisk informationsbehandling
p Ekonomisk psykologi
S Samhällsekonomi
MI Programmet för medinflytande och organisationsutveckling

Ytterligare infonnation om EFI:s pågående forskning och publicerade forsknings
rapporter återfinns i institutets projektkatalog, som kan rekvireras direkt från EF!.



CURT BERG

Samråds
systemet
En klinisk undersökning i ett
växande företag

Ekonomiska Forskningsinstitutet
vid Handeshögskolan i Stockholm 19·74



© EFI1974
UDK 65.012.3 (485)

658.315 (485)
ISBN 91-7258-023-2
Rotobeckman Stockholm 1974



v

FÖRETAL

Föreliggande arbete utgör resultatet av ett forskningsprojekt

som bedrivits vid sektionen för personaladministration och

företagsorganisation vid Ekonomiska Forskningsinstitutet vid

Handelshögskolan i Stockholm.

Som det är brukligt vid Ekonomiska Forskningsinstitutet har

författaren haft full frihet att självständigt utforma projekt och

resultatredovisning.

Institutet är tacksamt för det finansiella stöd som möjliggjort

projektets genomförande.

Stockholm i april 1974

Erik Ruist

Institutets chef

Gunnar Westerlund

Chef för sektionen för
personaladministration och
företagsorganisation
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konsulter.

När det gäller den konkreta undersökning som skall avrapporteras

i denna bok var åtskilliga personers insatser av vikt. Utan

professor Gunnar Westerlunds hjälp och stöd hade undersökningen

kanske inte förverkligats. Han åtog sig att vara min handledare

i detta projekt. Gunnar WesterIund gav mig också helhjärtat städ

att försöka genomföra undersökningen på det sätt jag ville och

kunde, utan att försöka få mig att göra något annat med mer tradi

tionella metoder. Han har också läst och kommenterat otaliga

manuskript och utkast. Därvid har ,han fäst min uppmärksamhet på

åtskilliga ofullständigheter i tankegångar och redogörelser.

Vidare har hans påminnelser om av mig'delvis bortglömda tankegångar
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rapporten.



VIII

Rektor Per-Jonas Eliaeson, Handelshögskolan i Stockholm, ingrep i ett

kritiskt skede av rapportutformningen med kraftfulla och konstruktiva

åtgärder, uppslag och råd. Dessutom har hans intresse för projektet

fungerat som en stark uppmuntran. Direktör Rune Carlsson, EFI,

har bidragit till projektets slutförande "beyond the call of duty".

Ekon dr Sven-Erik Sjöstrand har läst och konstruktivt kommenterat

delar av den sista manuskriptversionen. Kollegerna vid EFI har varit

ett stort stöd och bidragit med stimulerande synpunkter och gott

kamratskap. Julie Sundquist har granskat den engelska sammanfatt-

ningen.

Även folk utanför EFI har varit till stor hjälp. på SIAR disku

terade jag projektet framför allt med civilekonom Lennart Sjöberg och

ekon lic Christer Wallroth. Fil lic Reine Hansson, PA-rådet,

kom med konstruktiva uppslag till företag som kunde undersökas.

Framför allt känner jag mig tacksam mot företagsledning och an

ställda i Zeta AB som lät mig undersöka vad de åstadkommit och

planerade att åstadkomma. Deras sätt att motta mig och få mig att

känna mig välkommen samtidigt som de visste att jag skärskådade och

analyserade deras beteende kommer jag alltid att se på som en av

de mest givande inslagen i detta projekt.

Det är några andra drag hos det undersökta företagets ledning och an

ställda som jag också vill framhålla. De var intensivt engagerade

av att försöka förbättra företaget med de kunskaper och tekniker

som stod till buds. För nrlg var det viktigt att de också var villiga

att låta utomstående ta del av deras experiment. De gjorde sig därmed

öppna för mer eller mindre förstående synpunkter och kommentarer.

Som alla vet fordrar öppenhet av detta slag ett stort mått av mod och

integritet. Jag vill också framhålla att stora delar av experimentet

karakt·eriserades av genuin samarbetsvilja och kreativitet hos alla

berörda parter.
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KAPITEL l. DEN ~INISKA METODEN

Introduktion

Denna rapport omfattar huvudsakligen en redogörelse för en empirisk

undersökning av ett relativt öppet organisatoriskt systems funktions

sätt, resultat och utvecklingstendenser.

Som bakgrund till den empiriska undersökningens uppläggning och genom

förande är det dock nödvändigt att något beröra dess förutsättningar.

Två inslag förefaller därvid viktigare än andra. Det ena inslaget

bestod av min kontakt med den kliniska eller situationella metoden

att vetenskapligt undersöka administrativa situationer i organisa

tioner från ett beteendevetenskapligt perspektiv. Denna kontakt,

som nästan uteslutande var av teoretisk natur och bestod i

läsning av stora delar av litteraturen på området, ägde rum under

en stipendievistelse i USA läsåret 1967/1968. Det andra inslaget

bestod aven ingående analys aven svensk undersökning som

hade närmat sig ett kliniskt arbetssätt.

I detta kapitel avser jag att redogöra för några utmärkande drag i

litteraturen om den kliniska undersökningsmetoden. I kapitel 2

redovisas analysen av den svenska undersökningen. Därefter

följer en rapport från undersökningen av ett öppet organisatoriskt

system. I denna har jag försökt att i praktiken tillämpa den

uppfattning om den kliniska metoden som jag hade tillägnat mig

huvudsakligen genom läsning.

2-Berg
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Den kliniska metoden

Den forskningsfilosofi som i det ovanstående identifierats med

begreppen klinisk eller situationell är den som tillämpas vid The

Graduate School of Business Administration, Harvard University,

närmare bestämt vid den enhet som kallas Organizational Behavior. En

av dem som skrivit mest om denna inriktning är F.J. Roethlisberger.

Bland de viktigaste bidragsgivarna till synsättet hör E. Mayo och

L.J. Henderson. I det följande skall denna inriktning beskrivas

längs några alternativa och delvis kompletterande dimensioner. Först

följer en beskrivning av bakgrunden till den kliniska inriktningen.

Därpå följer avsnitt om direkt observation, betydelsen av deskriptiva

data, distinktionen mellan begreppsschemata och förklaringsteorier

och slutligen graden av anpassning till undersökningssituationen.

En grundläggande föreställning för den kliniska eller situationella

inriktningen beskrivs bl a i Roethlisberger (1954). Där utgår för

fattaren bl a från en distinktion mellan två typer av kunskap. Den eLa

typen av kunskap kan förknippas med vetenskapsmannen son: söker utforma

verifierbara satser om en viss fenomenklass. Den andra typen av

kunskap hänger samman med utövaren av ett yrke eller en konst (skill)l)

i förhållande till en viss fenomenklass. Många har arbetat med denna

distinktion (t ex Henderson och Mayo) , men det hävdas att den

fortfarande är viktig och inte alltför väl förstådd.

T ex syftar vetenskapsmannen till att upptäcka och utforma verifierbara

satser om en fenomenklass medan praktikerns syfte är att påverka

(control) de fenomen han hanterar. Fastän den färdighet (knowledge

öf acquaintance) som praktikern förvärvar från sin konstutövning

ofta förblir intuitiv och implicit, tjänar den väl hans omedelbara

l) Förr hette det t ex läkekonst och ingenjörskonst. Inom medicinen
fanns begreppet "konst och beprövad erfarenhet", numera signifikant
nog "vetenskap och beprövad erfarenhet".



3

sy:ften. En praktiker behöver inte ha den kunskap om (knowledge a'bout)

som vetenskapsmannen eftersträvar.

Genom underlåtenhet att skilja mellan dessa två olika kunskapsslag,

sarmnanblandas ofta tillämpning av kunskap (jämför begreppet tillämpad

vetenskap) och utövandet aven konst. Den ram inom vilken vetenskaps

mannens tankar fungerar, när han applicerar analytisk kunskap, är dock

helt annorlunda än den ram inom vilken praktikerns tankar kretsar,

när han utövar en konst. Når människor före Galileo utformade och

byggde pumpar som kunde lyfta vatten ungefär elva meter, tillämpade de

inte kunskaper om luftens vikt. Dessa kunskaper existerade :inte.

Trots att analytisk kunskap saknas kan praktikern göra direkta obser

vationer som gör det möjligt att ganska framgångsrikt forma, manipulera

och påverka de fenomen han är inriktad på för att uppnå ett omedelbart

och praktiskt mål. En konst kan utövas med föga analytisk kunskap

om området. Analytisk kunskap kan dock inte tillämpas på området

innan sådan kunskap har formulerats. (Jämför Roethlisberger, 1954,
sid 3.)

De drag som utmärker utövandet aven konst eller ett yrke är helt

andra än tillämpning av analytisk kunskap. Konst är en hel organisms

gensvar, som är adekvat till en viss punkt i en given situation. En

konst manifesterar sig alltid vid en viss punkt som en komplex förmåga,

förvärvad genom erfarenhet i en tillräcklig (adequate) reaktion på

speciella särskilda, konkreta och hela situationer. Tillämparna av

analytisk kunskap reagerar endast på de observationer som hans

specialiserade tekniker och metoder i förväg har sagt är relevanta.

Av detta följer inte att de är obesläktade. Däremot följer att

skillnaderna dem emellan behöver förstås bättre innan deras förhållande

till varandra kan utvärderas. (Jämför ibid. sid g.)

Sammanfattningsvis innebär detta att tillämpning av analytisk kunskap

aldrig kan ersätta kompetent yrkesutövning (skillful behavior). Sam

bandet dem emellan är inte enkelriktat så att mer analytisk kunskap

direkt leder till mer kompetent praktiserande.
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I sina slutsatser i dessa frågor sägs'i Roethlisberger (1954, sid

8-9) att större vikt lagts vid det sätt på vilket vetenskapsmän

beter sig och beskriver sitt beteende än filosofers utsagor om den

"vetenskapliga metoden" - dvs vad den innebär och vad den bör innebära.

Litteraturen om hur vetenskapsmän beter sig är avsevärt mindre om

fattande än filosofers föreställningar om den vetenskapliga metoden.

I Roethlisberger (1954) sammanfattas slutsatserna från analysen av

vetenskapsmännens beteende därför på följande kortfattade sätt. l )

l. The successful sciences have all had a lowly and humble
origin in the firsthand observations 'of people who were
practicing askiIl.

2. It has not been the observations of any layman but the first
hand observations of a skillful and responsible practitioner
that have led to those ideas of wide relevance that are
capable of systematic development (i.e., fruitful hypotheses).

3. For this reason not all experiments are fruitful; in the
acquisition of knowledge some experiments (i.e., testing of
hypotheses) are more fruitful than others. Where we saw
experimental futility, we found hypotheses being tested
based on observations that had little or no connection with
any practice of askiIl.

4. In the more advanced sciences the relation between skill and
knowledge becomes a two-way affair. They help each other
out. The skillful practitioner reminds the scientist of
what his theories have left out and provides him with new
firsthand observations. The scientist's theories, in turn,
help the practitioner to observe more closely and carefully.
When this stage is reached, as George Homans says, we ought
to be sick and tired of boasts that one is better than the
other. In the acquisition of better knowledge, both are
needed.

5. When this stage of progress is not reached, however (and this
we believe to be the case in the behavioral sciences), skill
and knowledge, instead of helping each other out, seem to
have difficulty in getting together. Each cultivates its own
garden; interaction diminishes, and with this decrease in
interaction, as George Homans' theories have helped us to
observe, negative instead of positive sentiments (all other
things being equal) are more likely to develop. As a result
they are prone to get inta each other's hair.

(Roethlisberger, 1954, sid 9-10)

l) Roeth1isberger hänvisar i detta citat till Mayo, 1945,
sid 15 och Homans, 1950, sid 15 och 112.
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Direlrt observation

I ovanstående referat av samband och skillnader mellan tillämpad forsk

ning och situationelI eller klinisk orientering framgår något av den

vlkt som företrädare för' den kliniska riktningen lägger vid observation

och upptäckter. Detta tema skall utvecklas i detta avsnitt. Vidare

aktualiseras i samband med observationsundersökningar kanske mer än vid

andra undersökningsmetoder frågan om observatörens objektivitet. Detta

skall också beröras nedan.

Ett inslag i ovanstående referat och citat ur Roethlisberger (1954)

rörande den betydelse som kompetent observation har i den kliniska

orienteringen är t ex att det är fråga om "firsthand observations of

a skillful and responsible practitioner" och inte observationer ut

förda av vilken lekn~n som helst.

I Lombard (1951b) utvecklas tankegången om vad slags observationer det

är tal om. I denna uppsats, ursprungligen publicerad i Science (1950)

är angreppet mot den konventionella visdomen inom samhällsvetenska

perna ännu mer uttalat än i Roethlisberger (1954). Med ett aktuellt

begrepp kan uppsatsen betecknas som ett försök "att göra självkritik"

inom samhällsvetenskaperna. Där finns bl a en kritik av tendensen

att efterapa naturvetenskaperna, framför allt när det gäller den

experimentella metoden. Vidare angrips tendensen att inte begränsa

experiment till att utgå från fruktbara observationer av "naturen".

Dessutom kritiseras glorifieringen av det kontrollerade experimentet,

parad med negligeringen av den eller de fruktbara observationer som

ledde till experimentet. Denna kritik gäller både natur- och samhälls

vetenskaper. Strävan att uppnå objektivitet genom avstånd,t ex

genom att studera avlägsna kulturer eller genom att göra frågeformulär,

tester och laboratorieliknande experiment fullständigt objektiva och

därmed orealistiska, eller som det kallas pseudoobjektiva, angrips

också. Inom utbildningen attackeras koncentrationen på förklarings

teorier, parad med att förvärvet av intuitiv bekantskap (se nedan)

med en fenomenklass lämnas åt slumpen, trots de goda föredömen som

existerar inom framför allt medicinen.
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Det kanske viktigaste inslaget i Lombard (195lb) är dock diskussionen

av villkoren för fruktbara observationer. Observationsförmåga

beskrivs i detta sammanhang som en förmåga att

discriminate between reality as it actually is and reality as
one of us sees it, deterrnined as it is for 118 by the frames of
reference, the conceptual schemes, which we habitually use. Some
psychologists speaks of this difference as the difference between
"reality" and "perceived reality". To learn to step outside
the conceptual schemes one habitually uses in searcL of new and
more fruitful ones is no mean accomplishment. Science and
philosophy have long pondered the problem.
(Lombard, 1951b, sid 234-235)

Det vidare resonemanget baseras i Lombard (1951b) på Hendersons (1938)

formulering av de nödvändiga villkoren för förståelse (understanding).

First, intimate, habitual, intuitive familiarity with things;
secondly, systematic knowledge of things; and thirdly, an
effective way of thinking about things.
(Henderson; 1938, sid 6)

Med "systematic knowledge" avses:

Accurate observation of things and events, selection, guided by
judgement born of familiarityand experience, of the salient
and recurrent phenomena, and their classification and methodical
exploitation.
(Henderson, 1941, sid l)

Till denna ungefärliga beskrivning av den yttre ramen för träning i

fruktbar observation fogas i Lombard (1951b) en inre aspekt, vars

nyckel är medvetenhet om de egna föreställningsramarna. Om forskaren

vet vilka dessa är, befinner han sig i ett läge som gör det möjligt

att skilja mellan dessa och verkligheten. Det är möjligt att "sefT att

jorden är rund, inte platt, och att inte alla fackföreningar är "bra"

och alla företagsledningar är "dåliga" och vice versa.

Ett nyckelgrepp i Lombard (1951b) är således forskarens medvetenhet

om sig själv (self-awareness). En sådan medvetenhet ökar förmågan

att hantera sig själv dels i förhållande till data genom att påtvinga

en kontinuerlig och kritisk inre utvärdering av vad forskaren gör i för

hållande till en yttre verklighet. När det gäller observationer,

förstärks förmågan till riktig (accurate) observation genom att med-
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vetandegöra skillnaderna mellan vad som uppfattas (perceived reality)

och verkligheten.

Självmedvetenheten i ovanstående betydelse anses i sin tur leda till

lägre grad av förvrängning av den situation som observeras och mer

fruktbara observationer, med få ord till mera objektiva, i betydelsen

fruktbara, observationer.

Ett exempel på en tillämpning av självmedvetenhet i observationssamman

hang ges i Roethlisberger och Dickson (1939) på tal om observatörens

attityd i Kopplingsrummet.

It may be weIl to add a few words regarding the attitude required
of a person doing the kind of observ~tional work being discussed.
He must above all else refrain from evaluationaI judgments. His
function is to observe and to describe. Whether or not the con
duct of those he is observing is right or wrong is entirely
irrelevant to his function. Tpe reason for this is that, as soon
as one becomes involved in questions of right or wrong, attention
is diverted from the only significant areas, personal and social,
in which an explanation of a given action can be found. The
observer's attitude toward the pituation he is studying should be
exactly the same as that of the interviewer toward the interviewee
or of the doctor toward his patient. Instead of asking, "Is
this man's conduct such that it should be stopped?" he should be
asking such questions as, ttWhy does he act this way? W'Dat do
his actions indicate his position in the group to be? How do
his actions affect the interpersonal relations of others in the
group?" Such questions provide fruitful leads for further
research; they lead the investigator directly to a consideration
of the personal and social contexts to which the actions are
related, whereas evaluationaI judgments merely lead to a state
ment of the observer's own sentiments and to the formulation of
irrelevant questions.
(Roethlisberger & Dickson, 1939, sid 390)

Ett annat inslag i den ovan refererade forskningsinriktningen är en

stark betoning av deskriptiva undersökningar, utifrån undersöknings

objektets perspektiv. I detta avsnitt behandlas motiven för och inrikt

ningen på deskriptiva undersökningar.
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I Roethlisberger (1954) betonas inriktningen på bättre beskrivningar.

Our first steps in this direction have been to obtain "bettertI
descriptions of the concrete phenomena with which the practi
tioner deals and of his relationship to them.
(Roethlisberger, 1954, sid 90)

Med bättre beskrivningar avses tre saker:

•.• descriptions that do not grossly distort the natural
happenings of events in the situations being described •..
descriptions in which he (the practitioner) has not been left
out and in which he can see himself •.. descriptions that will
provide the first form in which to express the results of
observations that will lead in the direction of more systematic
knowledge.
(Ibid. sid 90)

Bland konkretiseringen av innebörden av bättre beskrivningar i tre

avseenden, kan man lägga märke till ambitionen att beskrivningen inte

skall utelämna praktikerns perspektiv och beteende.

Lombard (195la) innehåller ett mer explicit utspel när det gäller

deskriptionens betydelse för ett kunskapsområdes tillväxt. Först

undersöks naturvetenskapernas forskningsmetoder. Det påpekas att

de stora framstegen där är mest kända i fOTnl av lagar, principer och

teorier. Men dessa resultat tenderar enligt Lombard (1951a) att

dölja de noggranna observationer av naturfenomen som mödosamt insam

lats under-århundraden, på vilka de mer spektakulära resultaten

baserats. Som exempel nämns när en forskare upptäckte och rapporte

rade en fläck på en odling som var fri från sporer, där han väntat sig

att finna sådana. Denna observation ledde till upptäckten av

penicillin, med alla dess konsekvenser för den medicinska praktiken.

I samhällsvetenskaperna existerar ingen motsvarighet till denna

riktiga och detaljerade kunskap, delvis beroende på att behovet av

vetenskapliga undersökningar av mänskliga situationer inte~har före

legat särskilt länge.

Enligt Lombard (195~a) har dock behovet av generaliseringar på kort

tid blivit så påträngande att man vid forskningsplaneringen tenderat
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att negligera det förhållandet att vetenskaplig kunskap överallt

börjar med noggrann observation. (Jämför ibid. sid 226.)

Men just inriktningen på användbara generaliseringar har lett fel

inom samhällsvetenskaperna, enligt Lombard (195la). Tonvikten på

resultat har gjort att många forskningsrapporter begränsats till

formuleringar av slutsatser och en minimal inriktning på deskriptiva

data. Följaktligen har det varit omöjligt för folk utanför den grupp

som utfört undersökningen att bedöma konsekvenserna av resultaten

för andra situationer, eller att veta hur de skulle kunna revideras

i ljuset av andra upptäckter. Även för den ursprungli.ga gruppen

har detta varit ett handikapp, när den efter kanske några år önskat

återanalysera en tidigare undersökning med hänsyn till senare fynd.

Därför betonas vikten av att fylla behovet av deskriptiva data i

rapporter från vetenskapliga undersökningar. (Jämför ibid. sid 227

228).

~~~~~E2~~~~~~!~_~~~_!~~~~~~~~~~~

Ovan har redogörelsen på flera ställen varit inne på en distinktion

mellan förklaringar och begreppsschemata. Denna distinktion ut

nyttjas även i det direkta forskningsarbetet. Nedan skall jag

ge en redogörelse för denna distinktion som något sträcker sig

utöver denna rapports behov. Jag gör detta av flera skäl. En

anledning är att denna distinktion förefaller vara föga förstådd och

genomarbetad. Den kan också vara till hjälp för andra forskare.

Vidare var denna indelning betydelsefull för denna undersökning. Efter

som föreställningen om begreppsschemata upplevdes som direkt använd

bar, har jag nedan exemplifierat denna med inslag som jag ansåg vara

potentiellt användbara för undersökningen av öppna organisatoriska

system.

Föreställningen om begreppsschemata utgår från en distinktion mellan

klinisk kunskap och analytisk kupskap och har behandlats på flera

ställen i den ovan anförda litteraturen och annorstädes. Den beskrivs

t ex i Roethlisberger och Dickson (1939) på följande sätt:
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By a conceptual scheme is meant a framework in which one's
thought is set and by means of which one can operate usefully
upon the data. In this sense a conceptual scheme is neither
"true" or "false". It is onlya useful and convenient way to
think about the data. A useful conceptual scheme for the
human diagnostician is one which enables him to obtain relevant
data, to see uniformities in his data, and to formulate fruitful
hypotheses that will allow him to take more intelligent action
because he can make predictions as to what will occur if
certain kinds of action are taken. Unlike a set of preconceived
ideas, a conceptual scheme does not prevent him from seeing
something new when it arises.
(Roethlisberger & Dickson, 1939, sid 592)

I Roethlisberger (1968) uttrycks saken på följande sätt:

It has been said that scientific investigation begins and ends
with theory; also that it begins and ends with observation. It
has also been said that the scientific investigator in any
particular field starts with a theory that is quite different
from the theory which he later develops. For same scientists
this difference is sufficiently great to warrant the use of
two different words to refer to them. Sometimes the words
"conceptual scheme" (for investigation) are used to refer to the
former and the work "theory" (of explanation) is used to refer
to the latter •..

It has al.so been said that in order to be fruitful for investiga
tian conceptual schemes do not have to be too precise and clear.
Why? Because their function is not to explain but to fix
attention upon what is to be first observed and in time explained.
Their attributes are utility and convenienee for purposes of
investigation, not truth or falsity or clarity for purposes of
~xplanation•
(Roeth1isberger, 1968, sid 263 )

Som exempel på begrepp som användes som begreppsschemata nämns

funktion och jämvikt (equilibrium), som de användes av socialantro

pologer innan begreppet ftfunctional analysis" av sociologer förfinats

till att avse ett specifikt kunskapsområde.

på detta sä~t förs begrepp som t ex funktion och jämvikt till

kategorin begreppsenheter, som i sig själva måhända inte förklarar,

men som kanske med tiden själva behöver förklaras. Eftersom inte
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allting kan göras samtidigt, kan dessa icke desto mindre till att

börja med, leda till upptäckter som är väl värda att förklaras.

Både i Roethlisberger (1968, sid 264) och i Seiler (1967) ges exempel

på hur funktionsbegreppet kan användas på ett fruktbart sätt. I

Seiler (1967, sid 17-21) ges dessutom en lista på fallgropar som

måste undvikas i detta sammanhang.

Ett annat exempel på en föreställning som kan användas som begrepps

schema, men som inte utnytt jats, i den forskningstradition Roethlisberger

beskriver, är "the force field theory". (Ibid. sid 266)

Vidare ges i Roethlisberger (1954) ett annat exempel på ett begrepps

schema. Enligt detta kan människors beteende i grupper betraktas

som ett system av "ömsesidigt beroende delar", "ett socialt system"

och "en organisk helhet som överlever i en omgivning" (Homans,

1950, sid 6) i vilken "helheten påverkar delarna såväl som delarna

och deras relationer till varandra bestämmer belheten" (Mary Parker

Follett, 1940, sid 195).

Genom att utgå från detta synsätt, kan enligt Roethlisberger (1954)
såväl praktikern som forskaren inte undgå att beakta människors

relationer till varandra, verkningarna av ett beteende på ett annat

beteende, såväl som på det totala beteendemönstret taget som en helhet.

Han kan inte förbigå verkningarna av sitt eget beteende på de människor

som studeras och vice versa. Han kan inte studera företags policies

eller företagsledningslogiken (the logics of management) åtskild frå~

de människor som har att genomföra dessa policies eller denna logik

och vice versa. (Jämför Roethlisberger, 1954, sid 26.)

Föreställningen om begreppsschemata kan jämföras med en annan uppfatt

ning om vad som är vetenskaplig datainsamling. Enligt denna version

skall forskaren endast insamla sådana data som hans metoder och

tekniker förutbestämmer att han skall insamla.

Enligt min uppfattning av hur begreppsschemata fungerar eller kan

fungera, skulle dessa inte låsa undersökaren i fullt samma utsträck-
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ning. Begreppsschemata kan jämföras med instrument (t ex mikroskop

och teleskop) som pekar mot verkligheten och riktar uppmärksamheten

mot vissa drag i verkligheten. Dessa kan sedan tas till utgångspunkt

för mer detaljerade analyser. (Se t ex citatet ovan ur Roethlisberger

och Dickson, 1939, angående observatören i kopplingsrummet.)

En beskrivning av denna successiva precisering finns bl a i

Lombard (1955).

In the view we have taken, the first steps in the interpretation
of data go hand in hand with their selection: that is, an event
observed is already removed from the context in which it occurred.
At every stage of their observations, therefore, the researchers
tried to check their impressions with new data. For example,
here were two salesgirls who talked together rather frequently.
Did they also go to lunch together? Did they move to the same
squares? Did they regard their work in the same way? Were their
reactions to customers similar? What did their relations with
each other 'mean to them? As time went on, the observer's :i.nter
pretations were based on increasingly syst'ematic analyses; the
study of the salesgirls' volurnes and the questionnaire were
important steps in this direction.
(Lombard, 1955, sid 16-17)

~~E~~~~~~~_~~~~_~~~E~~~~~~g~~~~~~~~~~~~

I denna forskningstradition kan man också spåra ett annat mönster.

Detta hänger samman med föreställningen om begreppsschemata. Under

sökaren bör också ta reda på vad som är viktigt för de n~nniskor han

ställer sig inför och inte enbart de data som hans metoder, fråge

formulär m m säger att han bör insamla.

på tal om den "kliniska observatören" sägs t ex i Roethlisberger

(1954) att han

••• was observing at first hand and as best he could the
"situation" before him. He was not observing only those data
certain techniques said he should obtain; e.g., given' responses
to certain predetermined questions in a questionnaire. He was
trying to "observe" not what he thought but what the people
before him thought wa simportant.
(Roethlisberger, 1954, sid 102)
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När det gäller intervjuande läggs t ex stor vikt vid en speciell

intervjuteknik, som påminner om Rogers klientcentrerade eller icke

styrande (non-directive) intervjumetod (se Rogers, 1942).

I Zaleznik (1951) sägs t ex följande:

The author attempted to practice nondirective interviewing
during meetings with supervisors. Nondirective interviewing
centers attention on the interviewee and allows him to discuss
the problems with which he is most concerned rather than-the
preconceptions which may be uppermost in the interviewer's
mind.
(Zaleznik, 1951, sid 58)

Måjligen kan denna ambition hänga samman med svårigheterna att

tillämpa ett kliniskt synsätt på administratörens arbete. Den på det

undersökta fenomenet centrerade uppmärksamheten skulle då tjäna som

ytterligare ett hjälpmedel. För jämfört med t ex medicin uppstår,

så vitt jag kan förstå, åtminstone två problem när administrati-'

va situationer undersöks. Inom medicinen är inom de kliniska speci

aliteterna vetenskapsmannen i regel också praktiker, dvs han behandlar

patienter. Inom administration har praktikern sällan möjligheter

att också vara vetenskapsman, dvs han har inte mycket tid att läsa

och reflektera över sin yrkesutövning. Än mindre har han möjlighet

att skriva ned sina observationer och reflektioner samt planera

och genomföra forskningsprojekt. Det finns några undantag som Fayol,

Sloan och Barnard (se t ex Barnard, 1938) och militära organisatörer,

som mellan kampanjer, har försökt formulera sina erfarenheter. Den

andra svårigheten är att administratören endast delvis har möjlighet

att uppehålla sig vid de mänskliga aspekterna av de problem han

möter. Han måste också ta hänsyn till teknologi, organisation,

marknad och andra omvärldsaspekter etc.

Sammanfattning

Ovanstående litteratur påverkade denna undersökning på ett flertal

sätt. Bl a var det min ambition a.tt arbeta på det situationella
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eller kliniska planet. Därvid skulle undersökningen inriktas på

observation och deskription, varvid distinktionen mellan begrepps

schemata och förklaringsteorier upplevdes som direkt användbar.

Vidare var det viktigt för undersökningsplaneringen att den administra

tiva praktikern inte utelämnades ur beskrivningen samt att jag som

undersökare skulle försöka att utföra undersökningen utifrån de obser

verade människornas perspektiv.
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KAPITEL 2. EN ANALYS AV BOALTS "ARBETSGRUPPEN"

Ovan framgick att jag under en studieresa i USA blivit intresserad

av den kliniska inriktningen inom forskningen om organisatoriskt

beteende. En av de åtgärder jag vidtog efter återkomsten till Sverige

bestod av att planera en egen kliniskt inriktad undersökning. Ett

led i denna planering var att ta reda på om det fanns svenska forsknings

inriktningar, som satt sig in i och tillämpade en klinisk forsknings

metod av den typ som beskrivits ovan. En aktivitet bestod av att

söka efter svenska vetenskapliga rapporter inom organisatoriskt

beteende och närliggande områden med denna inriktning. Det fanns åt

minstone en undersökningsrapport som delvis uppfyllde detta krav,

nämligen Gunnar Boalts Arbetsgruppen. En undersökning av formell

och informell gruppbildning i industrin. Rapporten publicerades 1954.

Boalt (1954) var i detta sammanhang intressant i mer än det avseendet

att den något närmade sig den kliniska inriktning jag var intresserad

av. Framför allt innehöll rapporten en kritik av undersökningen av

kopplingsrummet och också fast mera indirekt, en kritik av den kliniska

undersökningsmetoden. Detta var särskilt betydelsefullt som jag

planerade en klinisk undersökning. Jag satte mig därför in i kritiken

och analyserade denna. Syftet med detta kapitel är att redogöra för

denna analys och dess slutsatser.

Det bör här tilläggas att fastän den analys jag genomförde ledde till

åtskilliga kritiska synpunkter på några av de slutsatser som dras i en

av de tre undersökningar som rapporteras i Boalt (1954), var genom

gången av Boalt mycket värdefull rör detta projekt. För säkerhets skull

bör nämnas att kritiken här fokuseras på en av undersökningens tre

delar och några slutsatser i denna. Det kanske är obehövligt att

här markera att jag var mycket positivt inställd till och intresserad

av både undersökingsområdet och den kliniska ansatsen. Dessutom

innehåller Boalt en ovanligt öppen och sympatisk redogörelse för

valproblem, ambivalenta situationer och liknande, som försöksledningen
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brottades med. Det är bl a denna öppenhet som möjliggjort denna

ingående analys i efterhand, med som jag bedömer det positiva kon

sekvenser för min egen utbildning inom området. I Eoalt illustreras

t ex några svårigheter som är förknippade med klinisk undersökning.

I den empiriska undersökningen hade jag ovärderlig nytta av att ha

läst om detta och därmed blivit förvarnad av Boalt.

Inledning

Den undersökning som rapporteras i Boalt (1954) påbörjades 1950.
Rapporten består av tre delar: observationsprotokollen (72 sidor),

intervjuformulär och kontaktschemata (38 sidor) och statusmåtten

(21 sidor). Analysen här gäller uteslutande första delen: observations

protokollen.

Den fråga som Boalt ställer i förordet är:

••• har man rätt att tillämpa Western Electric-experimentens
resultat även på svenska förhållanden? Vi var tveksamma på den
punkten och vår undersökning gick ut på att försöka göra om vissa
delar av Western Electric-undersökningarna, framför allt den
i kopplingsrummet.
(Boalt, 1954, sid 7)

Vilka skillnader och likheter fann Boalt jämfört med undersökningen

av kopplingsrummet? Vilket resultat nådde undersökningen? I Boalt

sägs:

vår undersökning avsåg att pröva om Western Electrics
resultat kan tillämpas på svensk industri. Vi har inte få~t

något svar på den frågan ••• Det visade sig att vi inte kunde
ge ett tillförlitligt svar på frågan om gruppbildningen och
dess målsättning.
(Boalt, 1954, sid 78)

I Eoalt s~ålls därpå två frågor i anslutning till de erfarenheter som

hade gjorts:

För det första, hur har Western Electric-undersökningarna kunnat
få så säkra resultat med så osäkra metoder? För det andra, vad
skulle vi göra i försöksledningen, när vi på detta sätt upptäckte
att vi använde olämpliga arbetsmetoder?
(Eoalt, 1954, sid 78)
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Beträffande den första frågan, formar sig svaret till en kritik av

Western Electric-undersökningarna. Författaren påstår "att undersök

ningen i kopplingsrummet gick ut på att belägga den informella

gruppbildningens samband med begränsning av arbetstakten och skydd

mot insyn" (ibid. sid 79). "Arbetshypotesen har i detta fall - tror

jag - bestämt undersökningens resultat" (ibid. sid 80). Boalt

framhåller ytterligare två omständigheter:

För det första är de forskare som sysslar med arbetsanalys
och industrisociologi av det matnyttiga slaget, inte vana att
fastställa vare sig reliabilitet (tillförlitlighet) eller vali
ditet (giltighet) för sina arbetsmetoder. De tycks i stället
anse att en metod, som "slår an" måste vara bra. För det andra
utfördes undersökningen för Western Electrics räkning. Det var
önskvärt att undersökningen gav åtminstone några resultat,
som var av värde i praktiken, t ex påvisade motsättningen mellan
tekniker och arbetare och konsekvensen därav i gruppbildningen,
bl a begränsningen i arbetet.
(Boalt, 1954, sid 80)

Svaret på den andra frågan är att Boalt helt överger den väg han

slagit in på. Han överger sin ambition att "göra om" delar av under

sökningarna i kopplingsrummet (jämför sid 21). Boalt innehåller

också implicit kritik av den kliniska undersökningsmetoden. I ett av

de ovanstående citaten talas om "osäkra metoder". På ett annat ställe

sägs följande:

Arbetshypotesen har i detta fall - tror jag - bestämt under
sökningens resultat. Men den sociologiska metodiken rekommen
derar ju, att man före undersökningen formulerar sin arbets
hypotes så exakt som möjligt. Vad är det för fel i att följa
den anvisningen? Ja, försöksledningen bör naturligtvis ha en
arbetshypotes, men när arbetshypotesen är så oklar, att
den kan prövas först efter en serie observationer och urvalspro
cedurer, vilkas reliabiliteter är låga eller okända är det fel
att låta den gå vidare till intervjuare och observatörer. Då
blir arbetshypotesen lätt en riktpunkt för urvalsprocessen och
därmed kan undersökningen skenbart bekräfta arbetshypotesen,
men knappast pröva den.
(Boalt, 1954, sid 80)

Nedanstående analys av Boalt (1954) har till syfte att undersöka huru

vida de slutsatser som dras i Boalt är berättigade. Utgångspunkten

kommer som nämnts att vara avsnittet Observationsprotokollen i Boalt.

3-Berg
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Jag kommer också att göra jämförelser med undersökningar i kopplings

rummet som den beskrivs i Roeth1isberger och Dickson (1939).

I nästa avsnitt skall jag med hjälp av några citat peka på ett antal

problem, svårigheter och överraskningar som redovisas i Boa1t (1954).

Därefter följer en analys av datainsamlingen. Denna leder vidare till

en jämförelse mellan syftet i Boalt och syftet med undersökningen

av kopplingsrummet.

Överraskningar, problem och svårigheter

Som jag visat ovan ledde inte den undersökning som ingår i Boa1t (1954)

till något resultat. Dessutom förefaller denna undersökning ha gett

upphov till åtskilliga svårigheter för författaren. Nedan följer

ett antal citat där författaren markerar att han stött på problem

eller överraskningar.

Föreställningsramen (förra kapitlet) ter sig kanske i en annan
dager nu när jag skriver redogörelsen, än vid den tidpunkt då vi
planlade vår egen undersökning. Vi förbisåg att många av uppsla
gen var oklara och en del svåra att förena med varann.
(Boalt, 1954, sid 44)

Samarbetet mellan ob,servatörerna och färsöksledningen var givande,
men präglades aven viss intressemotsättning. Försöksledningen
önskade i första hand få fram material, som var lätt att bearbeta
och lätt att redovisa i vår rapport om undersökningen. Observa
törerna visade en viss förkärlek för material som var lätt att
insamla och som inte satte deras kontakt med de anställda på
alltför hårda prov.
(Boalt, 1954, sid 54)

I Boalt sägs vidare att:

Försöksledningens uppgift var alltså att studera formell och
informell gruppbildning i industrin •••

Vi kan endast med vissa förbehåll övertaga ~oethlisbergers och
Dicksons definitioner ur Management and the Worker •••• Definitio
nerna var inte fullt klara för oss. Vi visste inte i vilken
betydelse Roethlisberger och Dickson använt termerna interaktions
mönster och personliga relationer.
(Boalt, 1954, sid 54)
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Även observatörernas protokoll vittnar om svårigheter:

Torsdag 7 september 1950.

I dag har jag varit 2 1/2 timmar på verkstaden. Min avsikt
var att vara där hela dagen, men jag kände mig snart utpratad
och uttittad och jag beslöt att det fick räcka för i dag och
gick hem för att skriva ett utförligt protokoll över vad som
hittills förekommit. på vägen kom jag underfund med att det
skulle behövas en observatör för att undersöka observatörens
reaktioner i sarr~and med inledandet aven sådan här undersök
ning. Det är nämligen han som är utsatt för de svåraste psykiska
påfrestningarna. Han hanmar i en helt ny m~iljö och med en mora
lisk skyldighet att redogöra för alla, vad han egentligen har
där att göra; en sak som inte går utan en mindre privatlektion
i sociologi med var och en. Det var svårt att förklara det
egentliga syftemålet med undersökningen även för dom, som var
med på gårdagens kafferep på Aros-lokalen. Ett argument som
visade sig bra var: När man kan skicka ned folk för att under
söka hur infödingsstammarna i Afrika lever, varför kan man då
inte göra liknande undersökningar bland civiliserat folk på
en verkstad.

01: Hittar Du något att skriva upp?

Observatören: Det blir ju ett och annat. Men problemet är att
skildra allt, som ni tycker är självklart, så att det blir
begripligt för en sociologidocent vid Stockholms Högskola, som
aldrig varit på en verkstad.

01: Ja det måste vara svårt.
(Lördagen den 23 september 1950)

Slutligen hade observatören att hålla kontakt även med försöks
ledningen. Det var en uppgift som blev alltmer pressande:
När observatörerna väl kommit igång, började försöksledningen
vänta på "resultat" och så småningom i försynta former begära
sådana. Varje arbetsgrupp skulle ju ha en informell gruppbild
ning. Varje gruppbildning har medvetet eller omedvetet en
målsättning.

Vi ville få fram belägg för den informella gruppbildningen och
helst skulle den ha en intressant målsättning. Om observatörerna
inte kunde visa oss den, så förklarade vi det med att grupp
bildningen var svår att upptäcka eller att de kanske omedvetet
accepterat den informella gruppbildningens målsättning.
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Observatörerna såg problemet annorlunda. De framhöll att det
var mycket svårare att göra iakttagelser ute på verkstäderna
än i en liten och isolerad arbetslokal. För det första var
bullret ofta så starkt att de inte kunde uppfatta vad de an
ställda sade till. dem, än_wi~dre vad de anställda sade till
varann. För det andra var det ofta svårt att överblicka även
små arbetsgrupper, därför att "skåp", plåtar och maskiner
skymde. För det tredje arbetade de observerade arbetsgrupperna
tillsammans med många andra arbetsgrupper och deras kontakter
gick i stor utsträckning utanför observatörens arbetsfält. För
det fjärde betedde sig de anställda inte alls så s9nLi Western
Electric·-undersökningarna och observatörerna hade'" svå;tatt
avgöra, vad som skulle antecknas.
(Boalt, 1954, sid 68-69)

Ett tag såg det ut som om det skulle ge mera att studera sam
spelet mellan oss industrisociologer än att följa arbetet ute
på ASEA.
(Ibid. sid 69)

Ovanstående kommentarer gällde datainsamlingen. Boalt (1954) inne

håller också uppgifter om svårigheter med bearbetningen av data.

Jag fann uppgiften (att fastställa den informella organisationen
och dess målsättning) synnerligen svår •••
(Ibid. sid 70)

Kvar står emellertid att de båda bedömarna (dåvarande docenterna
Boalt och Westerlund) nått särdeles olika resultat i sitt urval
av representativa belägg ur observatörens anteckningar.
(Ibid. sid 75)

För mig var det en överrasking, att vi inte nådde en bättre
överensstämmelse. Vi hade nämligen under några års samarbete med
industrisociologiska problem kommit fram till mycket likartade
åsikter.
(Ibid. sid 76)

Innebär dessa ibland öppet beskrivna episoder att några större problem

har rått i denna undersökning? Innebär inte i själva verket den öppen

heten, en säkerhetsgaranti för att författaren skildrar representativa

aspekter av hela undersökningen? Kort sagt: Är inte ovanstående en

beskrivning av vanliga problem vid fältundersökningar?

Låt mig för ögonblicket dröja med att besvara den frågan, och under

beaktande av att Boalt (1954) inte anser sig ha erhållit tillförlit

liga resultat av sin undersökning, granska metoderna för datainsamling.
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I Boalt (1954) ingår ett grundläggande pås~ående som därvid före

faller värt att granska ytterligare. Med undantag från några

angivna avvikelser hävdar författaren:

Vårt allmänna tillvägagångssätt är alltså det samma som jag
tidigare redovisat i mitt referat av försöket i kopplingsrummet
sidorna 21-23.
(Boalt, 1954, sid 52)

I Boalt nämndes följande avvikelser från förebilden.

Vi avstod från intervjuare. Vi ville studera flera arbetsgrupper.
Observatörerna ställde sig direkt på verkstäderna, inte i en
isolerad arbetslokal. Undersökningen bekostades av staten - inte
av företaget. Men framför allt: Vi lämnade frågan om den infor
mella gruppbildningens målsättning helt öppen. Den skulle
besvaras enbart genom undersökningen.
(Boalt, 1954, sid 78)

Hur förhåller det sig med dessa påståenden? Var de citerade undan

tagen de enda som gjordes i Boalt (1954) jämfört med undersökningen

av kopplingsrummet? För att kunna ge ett svar på den frågan måste

vi skärskåda insamlingen av data i Boalt.

Datainsamlingen

Jag skall göra en jämförelse mellan datainsamlingen i kopplingsrummet

och i Boalt (1954). Datainsamlingen i kopplingsrummet redovisas

huvudsakligen med hjälp av referatet i Boa1t. Vad innehåller detta

referat och vad har uteslutits?

Beträffande Boalts referat av kopplingsrummet kan noteras, att för

fattaren utelämnar originalets diskussion, Difficultief in Studying

Shop Departments (Roethlisberger & Dickson, 1939, sid 385-387). Vidare

refererar Boalt inte följande punkter i originalet~ Varför försöks

ledningen koncentrerade sig på en arbetsgrupp, varför denna placerades i

ett separat rum och ytterligare tre överväganden i anslutning till

dessa beslut (Roethlisberger & Dickson, 1939, sid 387-388). I Boalt

refereras inte heller avsnittet Seleeting the Department to Be Studied

(Roethlisberger & Dickson, 1939, sid 391-392).
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Däremot refererar Boalt åtskilliga överväganden beträffande obser

vatörens och intervjuarnas uppgifter.

Referatet omfattar följande punkter:

l. Observatörens uppgift

2. Allmänna direktiv för att underlätta för observatören att bibe

hålla insikt (personlig insikt i originalet) och objektivitet

3. Arbetshypoteser om vad observatören skulle betrakta och anteckna

i det komplicerade samspelet mellan olika faktorer

4. Observatörens attityd under försöket

5. Vidare behandlas intervjuarens uppgifter

Punkt 5 kan vi bortse från i detta sammanhang, eftersom Boalt

inte diskuterar den ytterligare, troligen därför att han beslöt sig

för att nöja sig med observationsstudier, åtminstone till att börja

med. (Jämför ibid. sid 48.)

Observatörens beteende: planer och utfall

Referatet av inslag av undersökningen av kopplingsrummet (punkterna l

till 4 ovan) uppfattas här som planer för observatörens beteende i den

svenska undersökningen. Dessa planer skall jämföras med uppgifter om

observatörens beteende. Kommentarer till och beskrivningar av obser

vatörernas beteende finns på följande sidor i Boalt (1954):
53-54, 57, 62-69, 77, 79. på dessa sidor behandlas punkterna l och 3
knapphändigt under det att 2 och 4 inte explicit diskuteras.

Punkterna l och 3-----------------

Beträffande punkt l Observatörernas uppgift, sägs att den n ••• var att

inregistrera det vanliga beteendet i den arbetsgrupp där de placerats

tf (ibid. sid 53). Beträffande punkt 3 sägs i Boa'lt (1954):

Observatören i kopplingsrummet hade, för att lättare kunna välja
ut vad han skulle notera, en instruktion som vi sedan muntligen
gav våra observatörer:
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l. Han måste känna ordningsregler, personalpolitik och arbets
process så att han kan skilja på den formella och den informella
organisationen.

2. Han skall notera a) upprepade beteenden, som visar relationen
mellan anställda b) belägg för de anställdas delaktighet i
gruppens samspel c) belägg för informell gruppbildning d) vilka
som var medlemmar i den informella gruppen och hur deras grupp
bildning yttrade sig.

3. Om han fann en informell gruppbildning, skulle han undersöka
dess målsättning.

Denna instruktion gav i praktiken ringa hjälp åt våra observa
törer, som arbetade ganska självständigt.
(Boalt, 1954, sid 79)

Denna instruktion given underhand till observatörerna, tillämpades

således ej. Vilken urvalsmetod för data utnyttjades? Det sägs inget

om saken i Boalt (1954). Följande kommentar antyder att rapportför

fattaren inte vet vilken urvalsmetod som användes. "Men om bedömaren

alltså har svårt att välja ut relevanta data ur observatörens skrivna

protokoll, så frågar man sig, hur observatören i sin tur burit sig åt

för att välja ut vad han skulle anteckna." (Ibid. sid 77.) Under det

att punkt l var en relativt oviktig beskrivning av observatörens uppgift,

var punkt 3 av avgörande betydelse för undersökningen, men den till

lämpades således inte.

Under det att punkterna l och 3 behandlas explicit men knapphändigt

diskuteras inte alls punkterna 2 och 4. Däremot beskrivs observatö

rerna och deras bakgrund på följande sätt:

Vi bestämde oss för att som observatörer anställa två sociologi
studeranden, amanuens Lars Gråby och pol mag Torsten Landelius.
Båda hade tidigare varit anställda som arbetare vid olika inudstri
företag. Då Landelius senare övergick till andra forsknings
uppgifter, ersattes han av socionom Ove Lundevall.

Observatörerna studerade själva Western Electric-undersökningarnas
metoder och resultat. De deltog aktivt i planläggningen av under
sökningen och genomdrev på grund av sina erfarenheter under
arbetets gång vissa förändringar i uppläggningen. Observatörerna
hade alltså i vår undersökning en annan och självständigare ställ
ning än i Western Electric. De hade ju en god teoretisk utbild
ning och befann sig på arbet'splatsen i Västerås" medan vi andra
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var bundna till arbete i Stockholm och endast kunde göra några
få besök i Västerås.
(Ibid. sid 5.3)

Denna utsaga liksom författarens försäkran att han "gjort om" kopp

lingsrummet med femiundantag, ger ingen hållpunkt- för att bedörr~

observatörernas personliga insikter, objektivitet och attityder

(punkterna 2 och 4). Däremot finns i Boalt (1954) utdrag ur obser-

vatörernas protokoll från det viktiga inledande stadiet av fältobser

vationerna • Är det möjligt att i dessa utdrag erhålla data som kan

belysa punkter 2 och 4?

Punkt 2 innebar att försöksledningen i köpplingsrummet gav obser

vatören fem direktiv för sitt beteende i förhållande till den obser

verade gruppens medlemmar. För vart och ett av dessa direktiv kommer

jag att redovisa dess innebörd, söka finna episoder ur protokollen

som kan belysa direktivet 'samt bedöma huruvida direktivet tillämpats

eller inte.

Direktiv l löd på följande sätt: tt ••• att inte ge order eller besvara

frågor som förutsatte att (observatören) hade auktoritet. n (Ibid.

sid 22 .)

Observatörerna anlände till Västerås den 5 september 1950. Första

dagen gjorde de en rundvandring på aktuella avdelningar med ingenjör

Edebo.

Observatörerna gick sedan runt och hälsade på de anställda och
inbjöd dem till ett "kafferep", som ASEA ordnat för de anställda på
de två uttagna avdelningarna.
(Ibid. sid 57)

Vid transportbandet där en del italienare sitter, bad jag uppsätta
ren göra en förteckning över vad de hette. Han satte dit ålder
och anställningstid också.
(Ibid. sid 6.3)
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Att observatören i de beskrivna situationerna inte avsett att utöva

auktoritet är jag för min del beredd att utan vidare acceptera. Men

detta går vid sidan av det väsentliga, nämligen huruvida operatörerna

upplevde beteendet som auktoritetsutövning. Huruvida detta var

fallet eller inte framgår inte av rapporten. Jag bedömer dock sannolik

heten vara stor att operatörerna upplevde det beskrivna beteendet som

auktoritetsutövning. Detta gäller i synnerhet den senare episoden.

Direktiv 2 lyder på följande sätt: "(Observatören) fick inte fri

villigt ge sig i diskussion. Blev han tvungen, skulle han undvika

ta ställning."

Valet den 17 september diskuterades på måndagen den 18. - F2: Det
gick bra igår. Observatören: Jag har inte sett i någon tidning
idag. F2: Ja, det beror på vilket parti man tillhör. Observa
tören: Då gick det nog bra för mig också. el: Det var det jag
kunde förstå.
(Ibid. sid 63)

I detta exempel spårar jag ambitionen hos observatören att undvika

diskussion. Vi kan också konstatera att han inte lyckades undvika

att ta ställning i denna diskussion.

Ett exempel på en verkligt svår situation är följande episod från

Observatör II:s första dag.

Jag hängde av mig regnrocken inne på verkmästarens kontor, när
han tog mig med dit. Verkmästaren: Du skall hänga dina grejor
här och kan tvätta dig här.

Når jag sedan gick ut i verkstaden råkade jag i samspråk med A2.
A2: Jag såg att verkarn tog hand om dej och tog in dej på konto
ret. Observatören: Ja, jag hängde mitt skynke därinne.
A2: Det finns lediga skåp uppe i tvättrummet. Du kan ta ett av
dem om du vill.

A2 lämnade maskinen, lånade nyckeln till tvätt- och omklädnings
rummet av städerskan (rummet står låst mellan rasterna), tog med
mig dit upp och letade reda på ett skåp åt mig.

Det ~r lätt att förstå det dilemma Observatör II befann sig i. Hade han

inte flyttat sin regnrock hade han ej tillämpat direktiv 5 som innebar
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att han inte skulle skilja sig från gruppen i uttryckssätt eller

beteende. Genom att flytta sin regnrock tog han synlboliskt ställning

i förhållandet mellan arbetare och förmän. Den verkligt erfarne

fältarbetaren föreställer jag mig, har arrangerat för sig så att han

ej kommer i en sådan situation där han n~ste välja mellan två alterna

tiv som båda är icke-önskvärda. Om han skulle komma i en sådan

situation skulle han antagligen på ett diskret sätt ha försökt att

i fortsättningen hänga sin rock på ett mer neutralt ställe. Det är

också intressant att spekulera över A2:s initiativ i ovanstående

episod. på sidan 67 i Eoalt (1954) betecknas han som en av nyckel

nmnnen i gruppen.

Direktiv 3 löd på följande sätt: n(Observatören) borde varken blanda

sig i samtal, verka angelägen att uppsnappa vad andra sade eller

intressera sig för mycket för gruppens angelägenheter." (Ibid. sid 22.)

Men hur skulle observatörerna kunna tillämpa ovanstående regel? De

arbetade i en bullrig miljö, där de hade svårt att höra vad som sades

till dem och emellan arbetarna. Grupperna var svåröverskådliga och

sikten begränsad. Intervjuer skulle inte utföras. Observatörerna

saknade riktlinjer för att avgöra vad som var relevanta händelser att

anteckna. Att under dessa omständigheter undgå att bryta mot direktiv

3 förefaller a priori svårt. Det följande är några exempel på att

direktiv 3 ej tillämpades:

Pratade med A2, då A4 skrek på "Filuren", som var A2:s öknamn.
Jag frågade efter grabbarnas och gubbarnas öknamn. A6 - annars
lite butter - blev förnöjd när han fick tala om de andras öknamn)
men slutade med att konstatera: "jag har inget själv".
A2: Han kallades för Snus-Janne förr, för han snusade så
förbannat."
(Ibid. sid 65)

Observatör II introducerades av ingenjör Edebo. Den kontakten kunde

eventuellt försvåra kontakten med arbetarna. För att undersöka detta

" intervjuade observatören några 'nyckelmän'''.

Observatören till A2: Vad har ingenjör Edebo för funktion?
A2: Det vet jag inte, men han är väl en av Sven-Eriks (produk
tionschefen) gubbar.
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Observatören till A3 och A5: Vad är ingenjör Edebo för en?
A3: Det var ju den killen som pratade först nere på Aros ••.
Han är något på kontoret. Ja, det springer så mycket gubbar
med portföljer här.
(Den 18 september 1950)
(Ibid. sid 67-68)

Boalt (1954) ger ingen möjlighet att avgöra huruvida direktiv 4 till

lämpats eller ej. Detta direktiv innebar att information till obser

vatörerna var konfidentiell.

Direktiv 5 innebar att: tf-(Observatören) skulle undvika att skilja sig

från gruppen i uttryckssätt eller beteende. tf (Ibid. sid 22)

Under samtalet gick vi (avdelningsingenjören och observatören I)
utefter bandet. När vi passerade fru Gl stannade ingenjören och
tittade på en hög glimmeravfall, som låg på golvet. Avdelnings
ingenjören såg bekymrad ut och sade till Gl (som är italienska)
Mycket pengar på golvet. - Gl skrattade. Avdelningsingenjören
förklarade för Jl: Igår förebrådde jag henne likadant och då
s~de Gl: ASEA micket pengar. Han tog en av brickorna och höll
upp den framför Gl: Den här brickan kostar 30 öre. Om Gl
(namn) får lika mycket spill varje dag, tar ASEA: s pengar
slut. Vi skrattade alla tre och avdelningsingenjören och jag
fortsatte förbi bandet.
(Ibid. sid 67)

Var det vanligt att arbetare och avdelningsingenjör gick tillsammans

efter bandet? Det är knappast troligt. I så fall innebär detta en

avvikelse från direktiv 5.

Tv~ invändningar kan resas mot ovanstående analys. De slutsatser som

kan dras är inte alldeles självklara. Viss information saknas, t ex

vad som uppfattas som auktoritativt be~~ende och om vanliga beteenden

i dessa arbetsgrupper. Jag har där i viss mån fått förlita mig på

deduktion från allmänna kunskaper om beteende i arbetsgrupper och inte

specifika kunskaper om just dessa arbetsgrupper. Dessutom gäller

ovanstående slutsatser bara exempel ett skede i studien. Å andra

sidan var de hämtade från det i sådana här sammanhang avgörande inled

ningsskedet. Den första invändningen nöjer jag mig med att notera.

Den senare invändningen kan följas upp ytterligare något.
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En viktig fråga blir då att bedöma om observatörerna i fortsättningen

betedde sig på ett likartat sätt som ovanstående exempel illustrerar,

eller om de förmådde att förändra sitt beteende.

Vad vet vi om observatörernas erfarenheter och skicklighet? I Boalt

(1954) förefaller det som om rapportförfattaren i mycket hög grad

förlitar sig på observatörernas bakgrund, teoretiska utbildning och

initiativförmåga. De var soc:i..ologstuderande med viss erfarenhet som

arbetare. De studerade själva Western Electric-undersökningarna. De

hade u ••• ju en god teoretisk utbildning och befann sig på arbets

platsen i Väst6rås ... u (ibid. sid 53).

Räcker detta för att självständigt kunna utveckla en förmåga att utföra

denna typ av observation på fältet? Jag anser inte det. Dessutom

krävs ytterligare egenskaper hos denna typ av observatörer. Jag avser

då innehållet i punkt 4 s~m handlar om observatörens attityd.

Roethlisberger och Dickson (1939) skriver beträffande denna:

To keep his own feelings and prejudices from coloring the
material recorded and to keep his own personality from affecting
the situation under observation required a high degree of perso
nal insight and objectivity.
(Ibid. sid 3SS)

Att observatörerna under pressande förhållanden utan träning och under

kort tid själva skulle kunna förvärva denna typ av insikter förefaller

mig ytterst otroligt, hur goda egenskaper de i övrigt än må ha haft.

Jag har ovan med episoder från det viktiga och känsliga inledningsskedet

av Boalts (1954) undersökning givit exempel där tre av direktiven till

observationerna ej förefaller ha tillämpats. Direktiv 3 förefaller

omöjligt att tillämpa överhuvudtaget med hänsyn till uppläggningen av

undersökningen. Om observatörerna på grund av buller inte kunde

höra operatörernas samtal och samtidigt hade svårt att överblicka

situationen, hur skulle de då kunna få några data annat än genom

intervjuer?
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De exempel på avvikelser från direktiven l, 2 och 5 pekar på ovana

och otillräcklig erfarenhet när det gäller klinisk observation hos ob

servatörerna. I Boalt (1954) ingår inte någon notering om att obser

vatörerna hade tidigare erfarenhet av klinisk obs~rvation eller att de

erhållit någon utbildning, utöver att de sägs ha läst Western Electric

undersökningarna. Att observatörerna under pressande förhållanden

utan träning senare skulle ha lyckats förvärva de attityder och, den

skicklighet som denna typ av observation innebär, förefaller som nämnts

otroligt.

Samma slutsats kan dras beträffande punkt 4. Detta indikerar att

punkterna 2 och 4 ej tillämpades i denna undersökning.

Ytterligare egenskaper hos datainsamlingen

Referatet av undersökningen i kopplingsrummet utelämnade vissa centrala

datainsamlingsproblem, t ex svårigheter vid studier av arbetsgrupper.

Av de fyra granskningspunkter som jag ovan härledde, diskuterades

endast två explicit. Det förefaller således som om författaren ansett

avvikelser beträffande datainsamlingen jämfört med undersökningen av

kopplingsrummet ha varit av underordnad betydelse. En annan möjlighet

är att han inte insett vilka avvikelser han gjorde. Det finns

ytterligare ett par förhålladen som antyder att författaren ignorerat

och/eller inte insett vilka avvikelser han gjort från sin förebild.

Dessa gäller urvalet av arbetsgrupper, antalet arbetsgrupper, arbets

fördelning mellan försöksledning och observatörer samt de svårigheter

observatörerna råkade ut för.

Urvalet av arbetsgrupper omnämns på två ställen i den aktuella texten.

De (två fackföreningsrepresentanter) ställde sig förstående till
undersökningen och gav oss hjälp i våra diskussioner om vilka
arbetsplatser vi borde undersöka.

Sedan direktör Sven Erik Eriksson givit oss definitivt tillstånd att
börja undersökningen, fick vi av ingenjör Edebo information om
de uttagna arbetsgrupperna och en betydelsefull hjälp åt under
sökningen därigenom att Arbetarkontorets personal skrev ut kopior
på registerkorten för de anställda som ingick i de uttagna
arbetsgrupperna.
(Ibid. sid 52)
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Når observatörerna anlände till Våsterås den 5 september kontaktade

de ingenjör Edebo.

Ingenjör Edebo diskuterade principerna för urvalet av lämpliga
arbetsgrupper åt observatörerna och tog med observatörerna genom
några verkstadsavdelningar för att sedan avsluta rundan på de
utsedda avdelningarna och föreställa observatörerna för veder
börande verkstadschefer, verkmästare och förmän.
(Ibid. sid 57)

Betyder ovanstående text att försöksledningen eller ledning och

anställda i ASEA bestämt vilka avdelningar som skulle undersökas?

Varför nämns inte några urvalsprinciper? Varför beskriver inte

författaren hur urvalet gick till? Att göra ett urval som bl a är

anpassat tillobservationsmöjligheter talas det inte om.

Beträffande antalet arbetsgru~?er att studera, sägs i Boalt (1954) att

det idealiska vore att omsorgsfullt planera ett antal olika försöks

enheter och inte nöja sig med en som i kopplingsrurr.mlet. Så kunde man

inte göra i kopplingsrununet "eftersom försöksledningen inte kunde veta

på förhand vilka faktorer som skulle visa sig. viktiga. Emellertid

hade det varit värdefullt redan att undersöka ytterligare en arbets

grupp. För vår egen del ansåg vi det önskvärt att undersöka minst

fyra olika arbetsgrupper." (Ibid. sid 49)

Två förhål~anden är här annilirkningsvärda.

l. Genom detta beslut frångår författaren ambitionen att "göra om"

undersökningen av kopplingsrummet.

2. Låt vara att författaren inte ville nOJa sig med exakt replikation

av kopplingsrummet, så är steget från en grupp till fyra grupper

väl långt.

Arbetsfördelningen mellan sociologistuderanden och försöksledningen

är ytterligare ett stycke data, som säger oss något om författarens

intresse för datainsamlingen~ Det var så att försöksledningen

skulle bearbeta och an~lysera insamlat material, under det att upp

giften att insamla data tilldelades två sociologistuderande. Detta

kan vara en rimlig arbetsfördelning om urval, observationssituation,
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utbildning av observatörer m m är noggrannt förberedda och genom

tänkta och om möjligt standardiserade på förhand, som t ex vid enkät

undersökningar. Men ovan framgår, om vi lägger ihop de mer eller

mindre ofullständiga informationer som står att finna i Boalt (1954)
att detta inte var fallet. I stället ankom det på observatörerna att

i en pressande situation själva söka lösa dessa problem.

Längre fram i skriften behandlas de svårigheter att observera, som

observatörerna ställdes inför. De svårigheter observatörerna angav

var följande. De hörde ej vad arbetarna sade dem eller till varandra;

de hade ofta svårt att överblicka sina grupper; de observerade

grupperna blandade sig med andra grupper och deras kontakter gick ofta

utanför observatörens fält samt att observatörerna hade svårt att

avgöra, vad som skulle antecknas. (Ibid. sid 69.)

För en utomstående betraktare ter sig dessa svårigheter så stora att

enbart dessa skulle förhindra möjligheterna att dra några som helst

slutsatser av denna undersökning. Detta gäller även om alla andra

inslag i undersökningsplaneringen och genomförandet hade varit

acceptabla, vilket de inte var.

Slutsatser av granskningen av datainsamlingen

Jag började ovan med att härleda fyra punkter ur Boalts (1954) referat

av kopplingsrummet. Dessa fyra punkter utnyttjades för en granskning

av observationsmetoderna i Boalt. I Boalt behandlas explicit två av

dessa punkter, under det att de övriga två inte diskuteras. Beträffande

de två som diskuteras är den relativt betydelselös, under det att den

andra punkten om vad observatörerna skulle anteckna är utomordentligt

viktig, när det gäller observation av den typ det här är fråga om.

Beträffande denna senare punkt visade det sig att Boalt inte tilläm

pade den föreställning som utnyttjades i kopplingsrummet. Inte heller

anger han någon annan explicit urvalsprincip för vad som skulle an

tecknas av observatörerna.
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Beträffande de granskningspunkt.er som ej behandlas explicit, har jag

redovisat material som indikerar att Boalt (1954) ej heller här

tillämpat de föreställningar som utnyttjades vid undersökningen av

kopplingsrunIDlet. Ovanstående förhållanden ger tillsammans en antydan

om att Boalt förefaller att ha ägnat ett relativt ringa intresse

åt problem i samband med datainsamlingen.

Detta intryck av ett svagt intresse för datainsamlingen förstärktes

av ett antal ytterligare citat och beskrivningar hämtade ur Boalt

(1954) rörande urvalet av arbetsgrupper, antal grupper, arbetsfördel

ning mellan ledning och observatörer samt de svårigheter observatö

rerna mötte.

Undersökningens syfte

De problem försöksledningen mötte samt de avvikelser beträffande data

insamlingen som gjordes, antyder att det här kan vara fråga om en

större skillnad mellan förebilden och replikationen än vad undersök

ningsrapporten ger vid handen. Jag vill påstå att det här är fråga

om inte en replikation, utan om två undersökningar med olikartade

syften och att detta inte klargörs i Bo~lt (1954). För att visa detta

är det nödvändigt att återgå till Roethlisberger och Dickson (1939).

Under det att försöksledningen i Hawthorne-undersökningarna arbetade

med det s k intervjuprogrammet, hade deras uppmärksamhet kommit

att inriktas på de anställdas relationer sinsemellan och arbets

gruppens organisation. De kom i, kontakt med åtskilliga besläktade

fenomen, vars betydelse tidigare undgått dem. (Jämför Roethlisberger

& Dickson, 1939, sid 379.)

Några av dessa fenomen refereras i Boalt (1954):

Intervjuer med de anställda tydde närruigen på att informella
grupper kunde öva hårt tryck på medl,emmarnas beteende i arbetet,
framför allt ifråga om begränsning av arbetstakten. Ibland
uppträdde informella,ledare, som såg till att gruppens medlemmar
höll ihop mot andra grupper i företaget som annars kunde blanda
sig i deras förehavanden.
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Intervjuarna besökte emellertid verkstäderna bara korta stunder.
Då såg de ingenting av detta samspel mellan de anställda. De fick
det däremot beskrivet vid intervjuerna. Det räckte inte. Här
behövdes direkta iakttagelser av ögonvittnen.

Försöksledningen planlade därför en ny undersäkn:ing, "kopplings
rummet".
(Ibid~ sid 22)

Syftet med undersökningen av kopplingsrurnmet var: Tt ••• to develop the

new method and to obtain more exact information about social

groups , within the company." (Roethlisberger & Dickson, 1939, sid 385)

I Boalts (1954) referat av kopplingsrummet tar författaren inte upp

detta syfte med undersökningen. Når Boalt (1954) däremot frågar sig

hur "Western Electric-undersökningarna kunnat få så säkra resultat "

framkommer hans uppfattning om vilket syfte undersökningen i

kopplingsrummet har.

Den ursprungliga arbetshypotesen visar sig riktig. Den infor
mella gruppbildningens målsättning är att begränsa arbetstakten
och skydda gruppen mot insyn.

Arbetshypotesen har i detta fall - tror jag - bestämt under
sökningens resultat. Men den sociologiska metodiken rekommen
derar ju, att man före undersökningen formulerar sin arbetshypo
tes så exakt som möjligt. Vad är det för fel i att följa den
anvisningen? Ja, försöksledningen bör naturligtvis ha en
arbetshypotes, men när arbetshypotesen är så oklar, att den kan
prövas först efter en serie observationer och urvalsprocedurer,
vilkas reliabiliteter är låga eller okända är det fel att låta
den gå vidare till intervjuare och observatörer. Då blir arbets
hypotesen 'lätt en riktpunkt för urvalsprocessen och därmed kan
undersökningen skenbart bekräfta arbetshypotesen, men knappast
pröva den.
(Ibid. sid 80)

Försöksledningen i kopplingsrumffiet ansåg, att de observationer som

de gjort beträffande informell gruppbildning och begränsning av arbets

takt, inriktat deras intresse på ett studium av "social groups within

the company". (Roethlisberger & Dickson, 1939, sid 385) Boalt (1954)
å andra sidan uppfattar detta material som arbetshypoteser vilka

Roethlisberger och Dickson (1939) har försökt att verifiera.

4-Berg
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Kår råder en olikhet i uppfattningen om vad försöksledningen i

kopplingsrummet syftade till. Med andra ord säger Roethlisberger

och Dickson (1939), att de ville göra en klinisk undersökning

under det att Boalt (1954) säger att de syftade till en hypotestestande

undersökning. Vad är nu detta? Kan detta förklara några av svårig

heterna som Boalt (1954) mötte?

Var undersökningen av kopplingsrummet hypotestestande? Visserligen

talar Roethlisberger och Dickson (1939) om "a working hypothesis"

men vad som då åsyftas är närmast ett begrepps schema med den inne

börd detta begrepp gavs i föregående kapitel.

The point is that observation if it is to be at all scientific
must be guided by a working hypothesis, which enables the
observer to make active discriminations in the complex interplay
of factors before him. Without such guidance he is likely
to miss much of significance and be lost in a welter of irrele
vances.
(Ibid. sid 389)

Referatet i Boalt (1954) följer här nära Roethlisberger och Dickson

(1939) .

Om nu observatören lyckades etablera förbindelse med arbets
gruppen, så återstod en annan svårighet. Hur skulle han kunna
avgöra vad som var viktigt? Observatören måste utgå från en
arbetshypotes som tillåter honom skilja mellan relevanta och
irrelevanta iakttagelser.
(Ibid. sid 22)

Orden ttworking hypothesis" och arbetshypotes, används här av respektive

författare i likartad betydelse vilket inte är så konstigt eftersom

det är frågan om ett referat. Ordet syftar på en föreställning som

är till hjälp för observatören när han skall observera ett fenomen.

En arbetshypotes är således i denna betydelse ett hjälpmedel i obser

vationsprocessen. (Dvs ett begreppsschema i föregående kapitels ter

minologi.) Ordet syftar inte på en föreställning som kan eller skall

testas beträffande riktighet. De kriterier som skul~e kunna appliceras

på vad båda försöksledningarna kallar arbetshypoteser., är deras grad

av användbarhet för observatören.
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Men i Boalt (1954) används också ordet arbetshypotes i en annan

betydelse.

Vi formulerade till att börja med en enda arbetshypotes: De
anställdas status är korrelerad med deras formella status och
med deras inställning till den informella gruppbildningens
målsättning.
(Ibid. sid 55)

Ordet arbetshypotes syftar här på en föreställning om samband mellan

variabler som avses att testas beträffande sin riktighet. De flesta

vetenskapsmän är eniga om att hypoteser av detta senare slag uppstalls

i hypotestestande undersökningar. Några hypoteser av detta slag

återfinns inte i undersökningen av kopplingsrummet. Av detta och av

vad författarna säger om den undersökning de rapporterar, drar jag

slutsatsen, att deras undersökning är huvudsakligen klinisk.

Beträffande Boalt (1954) är problemet svårare. Å ena sidan sägs att

syftet är att "göra omtt undersökningen av kopplingsrurnmet. Detta

skulle innebära en klinisk undersökning och där man inte skulle för

vänta sig att finna hypoteser för prövning. Å andra sidan finner vi

sådana hypoteser i Eoalt.

Detta kan ge ett intryck att Boalt slitits mellan en

ambition att göra om kopplingsrummet och att pröva eller bygga vidare

på de resultat som uppnåddes i kopplingsrummet. Detta är sannolikt

felaktigt och kan förklaras av att Boalt (1954) till att börja med

är ett referat av undersökningen i kopplingsrummet. Förhållandet är

snarare att Boalt (1954) var en hypotestestande undersökning, under

det att kopplingsrummet var klinisk eller om man så vill explorativ.

Slutsatser

De delar av Boalt (1954) som innebär en kritik av undersökningen av

kopplingsrummet och den kliniska undersökningsmetoden är irrelevanta

och kan inte tillmätas någon betydelse. En annan slutsats är att

den kliniska undersökningsmetoden av organisatoriskt beteende, när

den undersökning som rapporteras i Boalt utfördes, yar föga förstådd
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och accepterad i Sverige. Det finns ingenting som säger att för

ståelsen och kompetensen på detta område har ökat sedan dess, till

en del kanske beroende på de resultat som rapporteras i Boalt (1954).
Man kan fråga sig hur det kom sig att en undersökning som kommit

så nära den kliniska forskningsinriktningen inte varseblev innebörden

av den forskningsmetod som utnyttjades i kopplingsrummet. Den vikti

gaste faktorn förefaller ha varit att Boalt var inriktad på den

egna uppfattningen om vad som var vetenskaplig socioloEi, nämligen

i huvudsak bestående av uppställning och prövning av hypoteser.

Vidare var Boalt i denna undersökning framför allt ämnesinriktad och

inte särskilt engagerad i metodfrågor. En trejde faktor var brist

på resurser i fråga om tid och finansiering.

Konsekvenserna av analysen av Boalt (1954) för föreliggande projekt var

flera. Den stärkte mig i ambitionen att fullfö:ja planerna på en

klinisk undersökning av organisatoriskt beteende. Vidare klargjorde

Boalt (1954) att en sådan undersökning i Sverige måste innehålla ~t

skilligt av utbildningsmoment för mig själv som undersökare. Mycket

av den träning jag behövde måste jag vara beredd att tillägna mig

under undersökningens gång. Samtidigt hade den ingående analysen av

Boalt (1954) pekat på några av de svårigheter som följer med klinisk

forskning. Ett exempel på en sådan erfarenhet som det visade sig att

jag hade direkt nytta av i den empiriska undersökningen var att

om möjligt undvika observationsstudier av muntlig interaktion i bullriga

lokaler.
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KAPITEL 3. DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGENS BAKGRUND, SYFTE OCH

UPPLÄGGNING

Redogörelsen i kapitel 1 och 2 ovan hade åtminstone två motiv. Ett

var att antyda hur den empiriska undersökningen kom in som en del i

min utbildnings- eller varför inte inlärningsprocess inriktad på den

kliniska metoden. Det viktigaste motivet var att beskriva den ram

inom vilken jag utformade den empiriska undersökningen. Denna pla

nerades nämligen bl a med de i kapitel l och 2 beskrivna föreställning

arna och erfarenheterna av den kliniska metoden i tankarna. Således

gick planerna för den empiriska undersökningen ut på att genomföra

en studie med såväl praktisk som teoretisk inriktning. Huvudsakliga

hjälpmedel skulle vara direkt observation och intervjuer, som skulle

styras av ambitionen att observera också det som var viktigt för de

människor som jag ställde mig inför. De främsta hjälpmedlen härvid

lag var att jag skulle inta en passiv observatörs roll samt försöka

mig på den rogerianska intervjumetodiken (se kapitel l ovan) vid

samtal och intervjuer. Praktikern, det vill i detta fall säga före

tagsledning och chefer, skulle ingå i undersökning och analys. Som

andra hjälpmedel skulle jag utnyttja begreppsschemata, där de som

exemplifierats ovan kunde tjäna som utgångspunkt. Vidare skulle

åtskilligt av deskriptiva data redovisas, utvalda med hjälp av de

begreppsschemata som skulle användas för observation och analys.

Men vad skulle undersökas? Jag beslöt mig för att undersöka relativt

öppna organisatoriska systems funktionssätt, resultat och utvecklings

tendenser. I detta kapitel skall jag redogöra för bakgrund, motiv,

syfte och uppläggning av den empiriska undersökningen samt valet av

det företag som skulle undersökas. Kapitlen 4 - 11 innehåller en

redogörelse för den empiriska undersökningens uppläggning, genomföran

de och resultat.

Inledning

För att klargöra innebörden i föreställningen om relativt öppna

organisatoriska system kan som preliminär definition begreppet tvåvägs-
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användas. Med tvåvägskommunikation avses något mer än kvittering och

repetering av order eller information. Häri ingår också att t ex

representanter för organisationens högre nivåer lyssnar till vad

representanter för eller medlemmar av underordnade enheter försöker

kommunicera och vice versa. Med lyssna avses vidare ett mer aktivt

mentalt beteende än att enbart försöka förstå kommunikationen

utifrån mottagarens eget perspektiv. Att t ex vid muntlig interaktion

den ena parten håller tyst när den andra parten försöker meddela

något, är ett nödvändigt men inte ett tillräckligt villkor för att

den typ av kommunikation som här avses skall vara effektiv. En strä

van efter och en viss förmåga att finna den betydelse eller mening

som den kommunicerande parten lägger i sitt meddelande, måste också

finnas hos mottagaren av meddelandet. (Jämför också Roethlisberger,

1968,. sid 154.)

Med ett relativt öppet organisatoriskt system avses då att en rela

tivt hög grad av tvåvägskommunikation i den betydelse som ovan lagts

i detta begrepp, förekommer i en organisation. I och med att denna

typ av tvåvägskommunikation existerar i en organisation, förutsätts

att denna kommer att påverka beteendet i avsevärd omfattning, jämfört

med en situation med låg grad av tvåvägskommunikation.

Bakgrund och motiv

Betydelsefullt för inriktningen av denna undersökning på relativt

öppna organisatoriska system har varit flera vetenskapliga undersök

ningar. Bland dessa kan nämnas Roethlisberger och Dickson (1939),
ett antal kliniska arbetsgruppsstudier, Barnes (1960), Lawrence (1958)
och Lawrence och Lorsch (1967).

~~~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~~~~~_i~2222

I Roethlisbergers och Dicksons (1939) undersökningsrapport från

forskningarna vid Hawthorneverken förekommer flera exempel på veten

skaplig serendipiditet. Detta begrepp syftar bl a på undersökningar
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ursprungligen inriktade på ett visst fenomen, men som avkastar inte

bara oplanerade utan även mer fruktbara fynd rörande helt oväntade

faktorer. Det klassiska exemplet har blivit beskrivningen av

vad som egentligen var några förstudier till Hawthorneexperimenten,

nämligen undersökningarna av belysningens inverkan på operatörers

effektivitet utförda mellan 1924 och 1927. Det var vid dessa man

t ex visade att belysningen kunde minskas till tt ••• 0.06 of a foot

candle1f (ibid. sid 17) eller u~gefär månljus, utan att effektiviteten

påverkades hos de två frivilliga försökspersonerna. Vidare undersökte

man verkningarna av ökad belysning, föregiven ökad belysning, minskad

belysning och föregiven minskad belysning i en grupp lindare (coil

winders). Under belysningsökningen och den föregivna belysningsök

ningen sa försökspersonerna att de uppskattade ökningen av belysning

en. på motsvarande sätt sade de att den försvagade belysningen

respektive den förmen~ försvagade belysningen försvårade deras arbete.

Men deras produktion förändrades inte i någon omfattning på något

stadium av experimentet.

Ett annat exempel på serendipiditet i denna forskning var den kombi

nation av fynden från Relärummet och Kopplingsrummet som gjordes i

Roethlisberger och Dickson (1939).

I Relärummet var undersökarna ute efter att finna samband mellan

operatörens produktion och olika yttre inslag i arbetet som vilo

pauser, arbetstidens längd etc. Det rörde sig här om ett för tiden

avancerat försök att isolera de oberoende variabler som infördes

genom att 1fkontrollera" beroende faktorer och för experimentet ovid

kommande inslag. Når senare undersökningen i Kopplingsrummet genom

fördes, hade undersökarna av belysningsexperimentens erfarenheter och

resultaten av Reläundersökningen blivit alltmer skeptiska till möjlig

heterna att "kontrollera" experiment av detta slag. Följaktligen

begränsade man sig i Kopplingsrummet till att observera och intervjua

i stället för att införa experimentella förändringar i situationen.

Men under det att man i belysningsexperimenten och i Relärummet fann

en höggradig okanslighet för förändringar, fann undersökarna i Kopp

lingsrummet en hyperkänslighet för förändringar.
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I rapporten diskuteras skillnaderna mellan grupper, bl a med ut

gångspunkt från det förhållande som råder mellan de formella och de

informella organisationerna (jämför ibid. sid 559 ff).

Först konstaterar författarna att till den sociala organisationen

hör mer än vad som ingår i den formella organisationen. Många av de

i verkligheten existerande interaktionsmönstren representeras inte

alls i den formella organisationen. Andra åter är otillräckligt

representerade. Alltför ofta antas att ett företags organisation

motsvarar en ritning eller en organisationsplan. T ex uppmärksammas

sällan de många sociala olikheter som existerar i ett företag. I

själva verket finns socialt avstånd, rörelse och jämviktstillstånd.

Prestigevärdenas hierarki, som tenderar att göra mäns arbete viktigare

än kvinnors, tjänstemäns arbete viktigare än arbetares, represente

ras ofullständigt i en organisationsplan. Vanligen visar ej heller

en sådan ritning de grupper av människor som har daglig ansikte- mot

ansikte-kontakt med varandra. Vidare tar formella organisationen

inte hänsyn till de värderingar och känslor som existerar i organisa

tionen, genom vilka individer och grupper av individer informellt

differentieras" ordnas och integreras. I sina kontakter med varandra

bygger människorna i en organisation upp personliga relationer. De

bildar informella grupper, i vilka varje person uppnår en viss posi

tion eller status. Enligt författarna är dessa gruppers natur

mycket viktig, vilket de anser att Relärummet och Kopplingsrummet

visar.

Först konstateras att informella organisationer inte är "dåliga",

vilket de ibland antas vara. De existerar i varje företag och på

varje nivå och hävdas vara en nödvändig förutsättning för effektivt

samarbete, eftersom åtskilligt samarbete försiggår på informell nivå,

ja ibland underlättas den formella organisationens funktion av

detta. Å andra sidan utvecklas ibland den informella organisationen

i opposition till den formella organisationen. Det viktiga är

enligt Roethlisberger och Dickson (1939) det förhållandet som råder
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mellan den informella och den formella organisationen. Exemplet

som skall illustrera denna tes är Kopplingsrummet och Relärummet.

Undersökningarna av Relä- och Kopplingsrummen avslöjade två situatio

ner som kunde karakteriseras som motsatser till varandra med avseende

på produkti vitet och känslighet fö.r förändringar. I Relärummet

förändrade de fem operatörerna sin produktion upp och ned under hela

experimentets förlopp, men på ett märkligt sätt (curious fashion)

var deras produktionsvariationer okänsliga för åtskilliga betydelse

fulla förändringar som genomfördes under experimentet. I Kopplings

rLurrmet var produktionen däremot relativt konstant och det fanns en

hyperkänslighet mot förändringar hos arbetarna. Författarna hävdar

a,tt., situa tionen ',nästan kunde beskrivas som organi.serad opposition mot

förändring. (n ••• could almost be described as an organized

opposition to it. n Ibid. sid 560.)

Företagsledningen kunde dra två helt motsatta slutsatser av dessa

experiment. Från Relärummet kunde slutsatsen dras att företaget

kan göra nästan vad helst det önskar utan någon iakttagbar effekt

på arbetarnas produktion. Från Kopplingsrummets erfarenheter kan

med lika övertygande argument hävdas att ett företag knappast kan

införa några förändringar utan att möta ett uttalat motstånd mot den

från arbetarna. Denna paradox blir än mer slående om man betänker

att känsligheten mot förändringar rådde i det rum där inga experimen

tella förändringar införts, under det att okänsligheten för för

ändringar i det andra fallet inträffade i det rum där operatörerna

utsatts för avsevärda förändringar. Enligt författarna är det

för att förstå dessa förhållanden nödvändigt att ta hänsyn till den

sociala miljö (social setting) i vilken förändringarna inträffade och

den betydelse (meaning) som arbetarna själva lade in i förändringarna.

Den informella organisationens förhållande till den formella organisa

tionen, var enligt författarna, det som speciellt skilde de två

rummen åt. I Relärummet var det frågan om ett nätverk av personliga
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sätt att arbeta tillsammans. I denna informella organisation

tillfredsställdes inte bara gruppmedlemmarnas behov, utan den infor

mella organisationen arbetade i harmoni med företagsledningens syft~n

(aims). Kopplingsrummets informella organisation karakteriseras

som en uppsättning sedvänjor och föreställningar (practices and beliefs)

som dess medlemmar delade. Men dessa sedvänjor och föreställningar

arbetade i många avseenden emot företagets ekonomiska syften. Sam

arbetet i Relärummet var på en mycket högre nivå än i KopplingsrUID~et.

Enligt undersökarna kan skillnaderna mellan dessa två grupper endast

förstås genom att jämföra den funktion som deras informella

organisationer fyllde för deras medlemmar. Kopplingsrummets infor

mella organisation uppfyllde framför allt funktionen att motstå för

ändringar i dess medlemmars etablerade arbetsrutiner eller personliga

mellanhavanden. Med undantag för försökets inledningsskede hade den

informella organisationen i Relärummet inte denna funktion för med

lemmarna.

En anledning till detta förhållande var att vid genomförandet av

experimenten i Relärummet upphävdes många av de metoder och regler

genom vilka företagsledningen tenderade att främja och vidmakthålla

effektiviteten - "the bogey", att inte prata för mycket etc. Med

borttagandet av denna begränsning och i en miljö av ökad social be

tydelse (åtskilliga förändringar hade differentierat Relärummets

kvi~nor från övriga avdelningars personal och som-en följd höjt deras

sociala status), utvecklades en ny slags social organisation. Möj

ligheter hade 'skapats för opetaatörerna att utveckla sina egna värde

ringar och mål. De experimentella, villkoren tillät operatörerna att

öppet utveckla sociala regler och dessa regler, oförhindrade av ovid

kommande ingripanden, gav en förhöjd betydelse åt deras arbete. Det

var som om forskarna hade agerat som en buffert för operatörerna och

hållit deras arbetssituation relativt oförändrad, medan de utvecklade
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organisationen utvecklades också en ny attityd till förändringar i

deras arbetsmiljö. Mot åtskilliga förändringar som innebar ett

oklart hot i den ordinarie situationen blev operatörerna immuna. För

fattarna drar slutsatsen att om förändringar introduceras noggrant och

med hänsyn till arbetarnas verkliga känslor (actual sentiments),

kommer arbetarna sannolikt att utveckla en slags spontan informell

organisation som inte bara mer adekvat uttrycker deras egna värde

ringar och intresseområden (significances), men dessutom mer sannolikt

kommer att vara i harmoni med företagsledningens mål och syften.

Författarna avslutar denna redogörelse med att hävda att informella

organisationer existerar på alla nivåer i företaget och de stöder

sig här på Barnard (1938).

En informell organisation på företagsledningsnivå kan, på samma sätt

som på arbetsnivån, endera underlätta eller försvåra målinriktat

(purposive) samarbete och målinriktad kommunikation. I båda fallen

gäller att oavsett vilken nivå i organisationen det är frågan om

utgör de informella organisationerna ett villkor för samarbete. Utan

dessa skulle den formella organisationen inte överleva länge. For

mella och informella organisationer är ömsesidigt beroende aspekter

av social interaktion.

Flera av de fenomen som beskrivs i Roethlisberger och Dickson (1939)
var betydelsefulla för inriktningen av undersökningen på relativt

öppna organisatoriska system. Författarna framför en mycket intres

sant tolkning av frågan om motstånd mot förändringar och motsättningar

mellan företagsledningens mål och anställdas mål, vilket de belägger

med undersökningsresultat från Kopplingsrummet och Relärummet. De

visar också att det - åtminstone för en tid - i en industriell miljö

existerar möjligheter att uppnå en annan relation mellan de formella

och informella organisationerna, som förefaller gynnsammare för alla
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berörda. Frågan är dock om det i målinriktade moderna företag existe

rar motsvarigheter till Relärummet? Vad jag avser är att det skall

vara frågan om m~r(än experiment som.Relärummet eller tillfälliga

kampanjer med kortvariga resultat. Innan den frågan besvaras skall

en klass undersökningar som baserade sig på Roethlisberger och Dickson

(1939) behandlas.

En forskningslinje som kompletterar Roethlisberger och Dickson (1939)
är några undersökningar av beteendet i arbetsgrupper på en låg nivå

i organisationen. De undersökningar som i första hand avses är

Zaleznik (1951), Lombard (1955), Zaleznik (1956) och Zaleznik et al

(1958) .

Dessa undersökningar hade beteendevetenskapliga utgångspunkter med

inriktning på administrativa konsekvenser. De utnyttjade observa

tionsmetoder och intervjuer, samt utgick från ett beteendevetenskap

ligt synsätt, härlett från Snygg och Coombs (1949), Homans (1950),
Rogers (1942), Pareto (1935), Radcliffe och Brown (1933 och 1952).
(Se t ex Zaleznik, 1956, sid 143-145 och Zaleznik et al, 1958, sid

439.)

Dessa undersökningar hade en betydelse för inriktningen av föreliggande

undersökning, i det de pekade på ett stort antal oönskade konsekven

ser av den traditionella företagsledningsideologins höggradiga kon

centra~ion på ekonomi, praktikalitet, rationalitet, logik etc. Att

allt detta är viktigt förnekas inte i de kliniska arbetsgruppsstudierna.

Invändningarna gäller närmast att denna dimension av företaget tillåts

att ensidigt dominera på andra dimensioners bekostnad.

Referat av dessa ofta mycket djupgående beteendeanalyser på olika

plan av individuellt beteende och gruppbeteende i ett traditionellt
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organisatoriskt system skulle bli omfattande. I stället skall en

sammanfattning av några viktiga resultat från dessa och andra forsk

ningar som återfinns i Roethlisberger (1968) återges. Denna samman

fattning kan på ett utmärkt sätt kommunicera åtskilliga oönskade

konsekvenser aven ensidig inriktning på företagets mål, med åsido

sättande av andra viktiga dimensioner. Dessa oönskade konsekvenser

av det traditionella synsättet var en drivkraft bakom mitt intresse

för alternativa organisatoriska föreställningar, t ex manifesterade

i nya organisationsformer.

It seems to me astonishing how at one level of analysis the
findings of different investigators checked. Again and again they
pointed to:

l. the inadequacy of the motivational assumptions underlying the
traditional principles of management;

2. what little influence the employee was supposed to exercise,
what few interpersonal transactions he was supposed to have,
what little two-way communication there was supposed to be,
and how doing what he was told and being obedient to authority
seemed to be the sole integrative force under the traditional
principles of management;

3. the conflict between the principles of scientific management
on the one hand and the determinants of co-operation on the
other, i.e., how the application of these principles seemed
to be at odds with the way members of an organization became
identified and committed to its goals;

4. the more a upservisor managed in terms of what he was supposed
to do in accordance with the principles of management, the
less of an all-round, long-term job he seemed to be doing;

5. how supervisors and managers who seemed to get the best over
all, longterm effect seemd to be displaying a leadership
style quite different from those who did not;

6. how supervisors and managers who were displaying a leadership
style different from what they were supposed to be doing
received little support from (a) their superiors, (b) the
traditional theory, (c) any accepted new theory, or (d) any
feedback of results, other than those of the traditional kind,
that would reflect the good overall long-ternl job that they
were doing;

7. how, under the traditional principles of man~gement, informal
leaders tended to appear in many work groups in order to take
care of the maintenance functions that the task leaders failed
to perform;

8. "the restriction öf output syndrome," i.e., how, under the
principles of scientific management, employees tended to
develop a concept of a day~s work that was not too high or too
low to get them into trouble,
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9. "the man-in-the-middle syndrome," i.e., the different ways
supervisors resolved the conflict of trying to get the
co-operation of their employees whi1e at the same time trying
to get them to do what they should be doing at the proper
time, place, and with the proper methods, and, as a result,
the different leadership styles that tended to
emerge or not to emerge, such as: institutional, autocratic,
1aissez-faire, accomodative, personal, production-oriented,
person-oriented, group-oriented, democratic, permissive,
supportive, and transactional;

10. "the staff-line syndrome,l1 i.e., how staff peop1e, who were
supposed to be he1ping line people by setting standards for
evaluating the results of employees, tended to be regarded by
the line people more as a source of interference than as a
source of he1p;

Il. "the distributive justice syndrome," i.e., the many complaints
that took the form that it is not fair or just that what I am
getting is not proportional to what I should be getting in
terms of myage, seniority, education, sex, etc.;

12. "the vicious cycle syndrome," i.e., how the unintended dys
functional consequences of the traditional methods of controI
tended to encourage a continued use of them, e.g., the
breakdown of rules begot more rules to take care of their
breakdown or the breakdown of close supervision encouraged
the use of still closer methods of supervision and, as a result,
the continuous search and invention of new control systems
to correct for the limitations of previous ones;

1.3. "the specialist-teneralist syndrome," i.e., the sharp difference
of outlook, skill, knowledge, and influence required and
acquired by those who do the work of the organization (whether
they be workers, salesmen, clerks, technicians, or scientists)
and by those who are responsible for facilitating that the
work gets done, well illustrated by the differences, for
example, between the optimizing of this or that and the
"satisficing" of this and that;

14. "the frozen group syndrome," i.e., the kind of static accommo
dation which many work groups seemed to make to the organiza
tional environments in which they had to survive; and

15. "the underdeveloped individual development syndrome," i.e.,
the amount of apathy, uninvolvement, and uncommitment which
existed among some members of an organization, particularly at
the work level and the needs for belonging, competence, self
development, and identity which were not being tapped by
management and which could not be tapped by the traditional
principles of mangement.

(Roethlisberger, 1968, sid 267-268)
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Lawrence (1958) rapporterar från en livsmedelshallskedja (super

markets) som avsåg att införa en mer decentraliserad organisation,

bl a införande aven ny befattning i företaget, hallchefen. Denna

och några åtföljande förändringar krävde som konsekvens omfattande

förändringar av beteendemönstret hos bl a en grupp distriktschefer.

Från att dessa tidigare hade ett direkt inflytande över hallarna via

chefer för speceriverksamheten och indirekt via biträdande distrikts

chefer med ansvar för kött, respektive färskvarusidorna, skulle de

nu agera via den nya befattningen - hallchefen. I undersökningen

beskrivs utvecklingen av åtgärder som företagsledningen vidtog. Vida

re undersöktes huruvida distriktscheferna förändrade sitt beteende

eller inte och varför. Ett viktigt avsnitt behandlar en analys av

självbegreppen (self-concepts) hos tre distriktschefer: en som

förändrade sitt beteende i linje med företagsledningens intentioner, en

som var på väg att förändra sitt beteende och en som betedde sig unge

fär som förut.

Lawrence undersökning ger en viss möjlighet att förstå något av hur

företagsledningens höggradiga koncentration på vad som ovan kallats

mål eller syften ändå kan ge tillfredsställande resultat i vissa fall.

Lawrence diskussion av de kriterier mot vilka förändringarna i det

organisatoriska beteendet skulle ställas är särskilt belysande. Dels

behandlar författaren företagsledningens egna kriterier, dels

utformade han en egen, oberoende formulering kallad multifunktio

nalitet. Med detta begrepp avsåg man inte bara uppnående av organisa

tionens mål, utan även individuell självutveckling och grupptillfreds

ställelse (selfgrowth, group satisfaction). Om detta frmhåller

Lawrence att företagsledningens planer för omorganisationen inte var

medvetet upplagda med tanke på multifunktionalitet. Företagsledningen

uttryckte sig framför allt i termer att göra organisationen mer funk

tionell med avseende på företagets mål. Att utveckla individer och
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göra företaget till en bättre arbetsplats talade ledningen om då

och då, men undersökarna ansåg att detta inte låg i fokus för led

ningens medvetna uppmärksamhet. Lawrence förefaller inte vara för

vånad över detta. (Jämför ibid. sid 216.)

It is customary for business management in our culture to plan
consciously to achieve purpose and to leave the steps
necessary for the achievement of self growth and group satis
factions to intuitive modifications of the explicit plans.
(Ibid. sid 217.)

Vad denna passus tycks antyda är att i bästa fall planerar en klok

företagsledning för uppnående av organisationens syften, men lämnar

samtidigt ett visst utrymme för en anpassning av organisationen till

informella organisationer. I Lawrence (1958) ifrågasättes denna metod

för utformning och genomförande aven ny organisation. Det föreslås

också att en mer explicit planering av de infoTIilella organisationerna

skulle ha underlättat och effektiviserat hela processen. En explicit

formulering av målen i de 'tre dimensioner som utvecklas i multifunk

tionalitetsbegreppet skulle ha hjälpt ledarna i deras dagliga

beteende, när det gällde omorganisationen.

Bland annat var det så att företagsledningen måste modifiera de planer

som de hade uppgjort med utgångspunkt från att göra företaget mer

funktionellt för uppnående av dess syften. Dessa modifieringar som

bl a gjordes av hänsyn till berörda individer upplevdes av ledningen

intuitivt som väl befogade. Men samtidigt upplevdes de som avvikelser

från de ursprungliga planerna. Enligt Lawrence skulle ett multifunk

tionellt synsätt ha hjälpt ledningen på flera sätt. De skulle ha kun

nat vidmakthålla en känsla av planmässighet i avvikelserna. Vidare

kunde synsättet ha förberett dem på olika källor till motstånd mot

organisationsförändringarna. Enligt rapporten skulle en sådan multi

funktionell inställning också ha hjälpt företagsledarna att bättre

hantera frågor rörande sina egna bakomliggande m0tiv. Med en bättre

förberedelse och planering i multifunktionella termer, skulle man
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enligt Lawrence (1958) ha förbättrat de i och för sig goda resultat

som uppmättes längs de tre berörda dimensionerna. (Jän~ör ibid.

sid 220-221.)

De klassiska arbetsgruppsstudierna undersökte huvudsakligen dysfunk

tionella konsekvenser av traditionell uppläggning av organisation

och arbete i företag. Lawrence (1958) innebar en avvikelse i det att

här spårades visst inslag av anpassning av organisationen även till

de anställdas behov.

Barnes undersökning innebar däremot en möjlighet att återvända till

ett tema som angavs i referatet av Roethlisberger och Dickson (1939):
Kan moderna industriella organisationer innehålla en inriktning på

relativ öppenhet i det organisatoriska systemet?

Syftet hos Barnes (1960) anges vara att

... observe, predict, explore, and describe organizational
relationships. We want to learn more about the forces that
make people behave the way they do in organizations, a problem
that has puzzled management for generations. More specifically
we want to observe, predict, explore and describe relationships
affecting management, engineering supervisors, and engineering
groups in industry.
(Barnes, 1960, sid 10)

Den undersökningsuppläggning som valdes var en komparativ studie av

två ingenjörsgrupper.

Undersökningen startade i ett företag, kallat A. Ingenjörsavdelningen

och chefen kallades också A. Man började med att kartlägga före

tagsledningens antaganden, mål och värderingar (assumptions, goaIs,

and values). När undersökningen av företag A var klar, ville under

sökaren finna ett företag som skilde sig från företag A.

S-Berg
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När det gällde företagen som organisatoriska system fann Barnes att

företagsledningarna i A-företaget och B-företaget var olikartade

framför allt beträffande attityder till ingenjörernas självständig

het, interaktionsmöjligheter och inflytande uppåt ( ••. autonomy,

opportunities for interaction, and upward influence. Ibid. sid 15.)

Jämfört med företag B tenderade företag A:s ledning att betona led

ningens styrning (management control) och begränsa ingenjörernas

självständighet, interaktionsmöjligheter och vertikala inflytande.

Med få ord, A-företagets ledning lade vikten på produktivitets- och

praktikalitetsmålen.

B-företagets ledning tenderade att uppmuntra underordnades själv

ständighet, interaktionsmöjligheter och vertikala inflytande. Pro

duktivitets- och praktikalitetsmålen mildrades i stor utsträckning

(were strongly tempered) av företagets långvariga intresse för indi-

viduella rättigheter och individuell utveckling.

I Barnes (1960) frarriliålls dock dessa skillnaders relativa natur.

Det var inte fråga om ändpunkter på en skala, eller motsatta och av

gränsade ledningsfilosofier.

Skillnaderna beskrives också så att avdelning A och B existerade inom

olikartade organisatoriska system. Avdelning A:s personal arbetade

i ett system som var relativt stängt för den och deras försök att för

ändra det. A-ingenjörerna förväntades följa företagsledningens ut

ta+ade värderingar utan att göra försök att påverka dessa värderingar.

Meningen var att företagsledningen skulle leda individer till det

bästa för organisationens produktivitetsmål ( ••. ttfor the good of the

organization's productivity goals. tt Ibid. sid 16.) Jämfört med detta,

arbetade B-avdelningens medlemmar i ett organisatoriskt system som

var mer öppet för deras behov och påverkan. B-avdelningens medlemmar

arbetade i ett relativt öppet system jämfört med A-avdelningens

relativt slutna system. I Barnes (1960) hävdas att i båda avdelning-
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arna påverkade gruppmedlemmarna otvivelaktigt sina överordnade och

företagsledningen. B-företagets ledning ansåg att detta var som det

skulle och uppmuntrade denna återföring. A-företagets ledning

tenderade å andra sidan att motarbeta saken.

Barnes fann beträffande ingenjörsavdelningarna bl a följande:

The relatively open system apparent1y accompanies a less rigid
social structure, less status consciousness, and higher satis
faction. Though productivity patterns cannot be compared with
any real accur-acy management "s productivity expectations were
better met in Department B than in Department A. Department B
(det relativt öppna systemet) tended to receive fewer management
complaints concerning (l) practicality (2) late project
completions, and (3) quality of work. It also received fewer
customer comp1aints and negative comments from other departments
in the organization.
(Barnes, 1960, sid 133)

Av undersökningar som Roeth1isberger och Dickson (1939) och Barnes

(1960) att döma, skulle slutsatsen kunna dras att relativt öppna

system är förknippade med högre produktivitet och arbetstillfreds

ställelse och mindre störningskänslighet jämfört med relativt slutna

system.

Men i en undersökning av Lawrence och Lorsch (1967) hävdas att

detta vore att dra för vittgående slutsatser. I Lawrence och Lorsch

(1967) gör sig författarna till förespråkare för en ltcontingency

theory", en beroende teori vilket innebär att den typ av organisation,

som väljes för ett företag, beror eller bör bero på den typ av

tekniska och ekonomiska villkor som råder utanför företaget.

Författarna baserar sina slutsatser på en komparativ studie av tio

företag i tre branscher; plast, förpackningar och livsmedel. En

stor del av slutsatserna baseras på parvisa jämförelser mellan ett

högpresterande och ett lågpresterande företag i de tre branscherna.
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Underlaget för prestationsindelningen av företagen var en kombination

av följande faktorer: vinstförändring (5 år), omsättningsförändring

(5 år), nya produkters (de senaste 5 årens) andel av omsättningen

samt chefers (managers) subjektiva bedömning. (}bid. sid 40.)

I analysen av företagen utnyttjades ett begreppsschema som bl a om

fattar begreppen differentiering, integrering, konfliktbearbetning

och gemensamt beslutsfattande. Begreppet differentiering har att göra

inte bara med uppdelning och specialisering i funktioner i företag.

Framför allt avses skillnader i attityder och beteenden, som t ex

inriktningen mot olika mål. En försäljningschef är således inriktad

på försäljningsvolym och en produktionschef på låga tillverknings

kostnader. Andra inslag i differentieringsbegreppet är funktions

chefernas och deras medarbetares tidsorientering, interpersonella

orientering och funktionens organisatoriska struktur. Den definition

som utnyttjas beträffande differentering är "the difference in

cognitive and emotionaI orientation among managers in different

functional departments". (Ibid. sid Il.) När par av organisations

enheter beskrivs vara mer eller mindre differentierade, avses att

cheferna i de olika enheterna är avsevärt olika (mer differentierade)

i de nämnda fyra avseendena eller att de är relativt likartade (mindre

differentierade).

Med integration avses "the quaIity of the state of collaboration that

exists among departments that are required to achieve unit y of

efforts by the demands of the environment." (Ibid. sid Il.)

Integrationsbegreppet avser huvudsakligen tillståndet i relationerna

mellan avdelningarna. Men författarna använder också begreppet för

att beteckna den process genom vilken detta tillstånd uppnås

och de organisatoriska hjälpmedel som används för att uppnå det.

I Lawrence och Lorsch (1967) framhålls, i polemik mot tidigare organi

sationsteoretiker, att de olika synsätt som olika funktionsspecialister
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har ofta leder till konflikter beträffande vilka åtgärder som skall

vidtas, och att dessa konflikter inte alltid kan lösas genom att ge

order genom ledningshierarkin. Ledningshierarkin är ett medel.

Kommitteer och "teams1t är ett annat. Rutiner, program och informella

kontakter är ytterligare exempel på åtgärder. Men det framhålls att

återkommande konflikter är oundvikliga. Problemet är närmast hur

de specifika inslagen i olika konfliktepisoder skall styras utan att

förvänta sig att den underliggande konflikten skall försvinna. Eller

som författarna säger, hur kan integreringen underlättas utan att den

behövliga eller nödvändiga differentieringen offras? (Jämför ibid.

sid 15.)

Konfliktbearbetning ses som en process som föregår och är en viktig

del av gemensamt beslutsfattande. Under det att underliggande

eller i situationen liggande motsättningar och konflikter mellan

funktionerna inte kan eller ens skall elimineras, anses det dock

möjligt att styra enskildheter i konfliktepisoder så att önskvärda

konsekvenser resulterar. I undersökningen utgår man från en klassi

ficering av konfliktbearbetning utvecklad i Blake och Monton (1964)
bestående av'följande kategorier: undvikande, överslätande, tvång,

kompromissande samt konfrontation eller problemlösande.

Det fanns åtskilliga inslag i Lawrence och Lorschs (1967) undersökning

som var av intresse för undersökningen av relativt öppna organisato

riska system. Kår skall en koncentration till de viktigaste inslagen

i detta avseende göras. I själva verket består Lawrence och Lorsch

(1967) av flera undersökningar och analyser längs olika dimensioner.

Kapitlen II och III rapporterar från en undersökning av sex plast

företag. I kapitel III vidgas perspektivet till att omfatta nrlljöns

krav och organisatoriska tillstånd förutom i plastbranschen även livs

medels- och förpackningsmiljöerna. I kapitel V jämförs konflikt

bearbetningen i ett hög- och ett lågpresterande företag i förpacknings

och livsmedelsbranscherna. I kapitel VI jämförs huvudsakligen de tre
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högpresterande företagen i de tre branscherna för att besvara frågan

"Vilka organisationsformer är mest effektiva under olikartade miljö

mässiga villkor?".

Därmed är den egentliga forskningen avrapporterad. I tre avslutande

kapitel sätter undersökarna sina resultat i relation till tidigare

organisationsforskning (kapitel VII), andra beroendeteorier (kapitel

VIII). Kapitel IX innehåller slutsatser av intresse dels för

forskningen, dels för praktiken.

I sin rapport redogör författarna först för en undersökning av sex

företag i plastbranschen. Tonvikten i denna del av rapporten ligger

på ett försök att genom jämförelser komma underfund med hur de hög

presterande företagen lyckas förena hög differentiering samtidigt

som miljöns krav på samordning tillfredsställs. I rapporten framhålls

att medlet att integrera var att lösa eller snarast bearbeta konflik

ter mellan de olika funktionella synsätten. Man fann också att de

som var involverade i detta arbete inte bara bestod av funktions

specialisterna, utan även en grupp med uppgift att integrera de olika

funktionernas aktiviteter. Dessa kallas av undersökarna integrerarna.

Först analyserades tre faktorer som hade att göra med integrerarnas

beteende. Sedan analyserades de faktorer som föreföll hänga samman

med alla berörda chefers beteende när det gällde lösning av dispyter

mellan avdelningar. Forskarna säger sig vara mer intresserade av den

totala konfigurationen av de sex faktorer de analyserar, än av värden

på enstaka faktorer.

De faktorer som hade att göra med integrerarnas beteende var: inter

mediate position of integrators, influence of integrators och

reward system for integrators. (Ibid. sid 58-69.)

Når det gällde alla berörda chefers beteende analyserades: total leval

of influence, influence centered at required leveIoch modes of

conflict resolution. (Ibid. sid 69-78.)
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Uttryckt i grad av öppenhet i det organisatoriska systemet fann

Lawrence och Lorsch (1967) att företaget med relativ öppenhet i det

organisatoriska systemet bäst förmådde att hantera osäkra och hetero

gena miljöförhållanden. I t ex plastindustrin skedde snabba teknolo

giska, vetenskapliga och marknadsmässiga förändringar. Miljön

krävde vidare en satsning på innovationer. Samtidigt med att före

tagets viktigaste funktioner måste vara mycket differentierade, måste

också deras aktiviteter samordnas. Detta medförde att åtskilliga före

tagsledningsresurser måste avsättas för konfliktbearbetning.

Beträffande konfliktlösningsmetoderna fann man några viktiga skillna

der och likheter hos de högpresterande företagen i de tre branscherna.

I plastföretaget hade integreringsenheten det största inflytandet.

I livsmedelsföretaget hade forsknings- och marknadsföringsenheterna

det största inflytandet, medan det i förpackningsföretaget var för

säljnings- och produktionsenheterna som hade mest inflytande. En

annan skillnad rörde mönstren för det totala inflytandet och inflytan

dets fördelning mellan olika hierarkiska nivåer. Både plast- och

livsmedelsföretagen hade ett högre totalt inflytande än deras mindre

effektiva konkurrenter. Vidare var detta inflytande relativt jämt

fördelat mellan olika nivåer i företaget. Iförpackningsföretaget

var det totala inflytandet däremot lägre i det högpresterande företaget

än i det lågpresterande. Vidare var inflytandet i det högpresterande

företaget koncentrerat till de högre nivåerna i företagsledningen.

(Ibid. sid 141-142.)

I Lawrence och Lorsch (1967) redogör man också för några intressanta

likheter mellan de tre högpresterande företagen i de tre branscherna.

Man undersökte grundvalarna för inflytandet hos de chefer som var mest

involverade i att uppnå integrering genom bearbetning av konflikter.

I de framgångsrika företagen var detta inflytande baserat på kompetens,

kunskaper och information. Det fanns således en överensstämmelse

mellan positionellt inflytande, kompetens samt kunskaper och informa

tion. (Jämför ibid. sid 146-149.) på vilken nivå inflytande, kun-
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skaper, kompetens etc var koncentrerat, hängde enligt undersökarna

samman med skillnaderna i graden av säkerhet i deras respektive

miljöer. En annan likhet rörde beteendet för att lösa konflikter.

I de tre högpresterande företagen förlitade man sig på öppen kon

frontation mellan olikheter i synsätt och uppfattning.

Betydelsen av Lawrence och Lorschs (1967) fynd var flerfaldig för

denna undersökning. Dels bekräftade undersökningarna slutsatserna

från Barnes (1960) och Roethlisberger och Dickson (1939), dels pre

ciserades dessa. Vad Lawrence och Lorsch (1967) förefaller avse

är att ett system som är relativt öppet fär underordnades synpunkter

och behov är bättre anpassat att agera i en heterogen och dynamisk

miljö. Vidare påpekar författarna att givet tendensen mot större

förändringar i teknologi, vetenskap och marknader, var plast-

och livsmedelsföretagen i ett fördelaktigare läge än förpacknings

företaget att vidmakthålla sin position som högp~esterande företag.

Författarna antyder också att i framtiden kommer fler och fler

företag att påminna om de högpresterande plast- och livsmedels

företagen. (Jämför ibid. sid 156.)

Förutom att framgångsrika företag i heterogena och dynamiska miljöer

hade ett relativt öppet organisatoriskt system, företedde det

framgångsrika förpackningsföretaget några inslag som var förenliga

med ett öppet organisatoriskt system. Det formella inflytandet

var i detta företag lokaliserat där kompetensen, kunskaperna och

infonmationen fanns. Men framför allt förlitade man sig i detta

företag mer på ett problemlösande beteende vid olikheter i uppfattning

ar och attityder, jämfört med den lågpresterande motsvarigheten.

Ett tema som Lawrence och Lorsch (1967) drar upp, men inte utvecklar

i denna undersökning, nämligen anpassningen av organisationen till

personalens behov, måste i detta sammanhang ges en ökad vikt. I

rapporten görs ett utkast till en analys av källor till tillfreds

ställelse och otillfredsställelse i företagens chefsarbete. En
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preliminär slutsats som dras är att olika slags människor dras till å

ena sidan det framgångsrika plastföretaget och å andra sidan

det framgånrsrika förpackningsföretaget. Cheferna i plastföretaget

anses föredra större oberoende och ha större ovisshetstolerans

(tolerance of ambiguity). Cheferna i förpackningsföretaget föreslås

vara mer tillfredsställda med större auktoritetsberoende och vara

mer störda av ovisshet. Författarna menar att deras analys av dessa

frågor pekar på att organisationen inte bara måste passa miljöns krav

utan också medlemmarnas behov (jämför ibid. sid 155).

Sammanfattningsvis kan sägas att Lawrence'och Lorsch (1967) för

stärkte motiven att inrikta denna undersökning mot öppna organisato

riska system på flera sätt. Öppna organisatoriska system föreföll

fungera bättre i en heterogen och dynamisk miljö. Det hävdades

också att allt fler företag i framtiden kommer att se ut som det

framgångsrika plastföretaget, dvs ha ett relativt öppet organisato

riskt system. Dessutom hade det framgångsrika förpackningsföretaget

bl a konfrontation av olikheter som ett framträdande drag. Det vill

säga att det framgångsrika förpackningsföretaget hade organisatoriska

inslag som är karakteristiska för relativt öppna organisatoriska

system. Slutligen förstärktes min inriktning på relativt öppna

system av att organisationsmedlemmar i takt med förändringen i skol

utbildning och under påverkan av samhällsdebatten ställer ökade krav

på deltagande i olika administrativa processer och ökat inflytande

över den egna arbetssituationen i vid bemärkelse. En förändring

av organisationsmedlemmarnas behov i denna riktning tillsammans med

ökad takt i teknologiska, vetenskapliga och marknadsmässiga förändring

ar talar för ett ökat intresse för relativt öppna organisatoriska

systern.

Ovanstående var några av de vetenskapliga undersökningar som mest

påverkade inriktningen av föreliggande undersökning mot företag som
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utvecklat relativt öppna organisatoriska system. Roethlisberger

och Dickson (1939) och de kliniska arbetsgruppsstudierna pekade mot

oönskade konsekvenser av relativt slutna organisatoriska system.

Lawrence (1958) förklarade något av denna inriktning med att de

flesta företagsledningar på det medvetna planet uteslutande befattade

sig med företagets eller organisationens mål. Ur Barnes (1960)
var det möjligt att se att det ni naturen" och inte bara i experiment

och kampanjer, kunde förekomn~ företag och företagsledningar med en

något annorlunda inriktning, dvs på relativt öppna organisatoriska

system. Roethlisberger och Dickson (1939) hade också i sina experi

ment i Relärummet påvisat att det fanns möjlighet ~tt organisera

eller bete sig annorlunda än vad det traditionella synsättet föreskrev.

De slutsatser som drogs av analysen av Lawrence och Lorsch (1967)
var att det var motiverat att undersöka relativt öppna organisatoriska

system. I Lawrence och Lorsch (1967) påvisades att relativt öppna

organisatoriska system bäst förmådde att hantera relativt dynamiska

och heterogena miljöer. Samtidigt påpekades att alltfler företag

i framtiden kommer att påminna om det högpresterande plastföretaget,

dvs vara ett relativt öppet system. Anledningen till detta var fram

för allt enligt Lawrence och Lorsch (1967) att allt fler företag

i framtiden kommer att befinna sig i en relativt heterogen och

dynamisk miljö.

Dessutom kan tilläggas ett inslag, som inte Lawrence och Lorsch

(1967) tar upp, att en förändring i människors preferenser, genom

utbildning och diskussioner i massmedia m m innebär en strävan att

öka inflytandet över den egna arbetssituationen. Även detta skulle

motivera en analys av relativt öppna organisatoriska system.

Slutligen förefaller det av Lawrence och Lorsch (1967) så att även

företag i homogena och stabila miljöer för att vara framgångsrika,

måste förete vissa drag som är förknippade med relativt öppna syste~.

Framför allt bearbetades konflikter i första hand med ett problem

lösande beteende, snarare än t ex maktutövning eller kompromissande.
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Av litteraturgenomgången drog jag följande slutsatser för föreliggande

undersökning.

För det första gjorde litteraturgenomgången det möjligt att ange

några egenskaper hos ett relativt öppet organisatoriskt system, som

skiljde ett sådant från ett relativt slutet system. Barnes skriver

således om självständighet och interaktionsmöjligheter i arbetet.

Vidare talar han om ömsesidigt inflytande mellan över- och under

ordnade där inflytandet eller auktoriteten ses som en funktion av

överenskommelse snarare än av status (Barnes, 1960). Lawrence och

Lorsch är mer precisa på den sistnämnda punkten. De hävdar att i

de framgångsrika företagen oavsett bransch var inflytandet inte bara

en funktion av befattningen, som i mer slutna organisatoriska system,

utan även av kunskaper och relevant information. I det framgångsrika

förpackningsföretaget var sålunda inflytandet koncentrerat till den

ameri.kanska motsvarigheten till VD. I de framgångsrika plast-

och livsmedelsföretagen kunde inflytandet i vissa frågor ligga relativt

lågt i hierarkin. Gemensamt för de tre framgångsrika företagen var

tendensen att bearbeta konflikter genom i första hand ett problem

lösande beteende.

För det andra och nära sammanhängaden med ovanstående, var relativt

öppna organisatoriska system förknippade med hög produktivitet och

tillfredsställelse. Ovan talades om att relativt öppna system som

Relärummet (Roethlisberger & Dickson, 1939) och B-företaget

(Barnes, 1960) var en väg till hög produktivitet och tillfredsställel

se. Lawrence och Lorsch (1967) är inte lika klar på dessa punkter.

En sak är dock tydlig nämligen att de effektiva eller framgångsrika

företagen karakteriserades av de ovan angivna egenskaperna, dels

beträffande inflytandets lokalisering, dels beträffande ett problem

läsande beteende vid olikheter i uppfattningar eller attityder.
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För det tredje klargjorde litteraturgenomgången att det var motiverat

att definiera relativt öppna organisatoriska system som ett

undersöknings- eller kunskapsområde. I föregående punkt omnämndes

öppna systems förmåga att kombinera uppnående av företagets syften

och de anställdas behov, eller hög produktivitet och arbetstillfreds

ställelse. Ett annat argument var spekulationerna i Lawrence och

Lorsch (1967) om att alltfler företag i framtiden komner att arbeta

i relativt heterogena och dynamiska miljöer och i sin organisation

kommer att li~~a det högpresterande plastföretaget. Ytterligare ett

skäl att intressera sig för relativt öppna organisatoriska system

var att vi vet relativt mycket om slutna organisatoriska system

jämfört med relativt öppna organisatoriska system. (Jämför t ex

Roethlisbergers "syndromlista", sid 45-46.)

För det fjärde bedömde jag det möjligt att med hjälp av de ovan angivna

egenskaperna hos r~lativt öppna organisatoriska system, identifiera

ett sådant. Detta innebar med andra ord att den första förutsätt

ningen för genomförande aven undersökning av relativt öppna

organisatoriska system var uppfylld.

Det fanns flera undersökningsområden som föreföll intressanta. Ett

gällde frågan om varför ett företag övergick från ett relativt

slutet system till ett relativt öppet, samt hur en sådan förändring

genomfördes. En annan undersökningsstrategi var att identifiera

ett relativt öppet organisatoriskt system, undersöka beteendet i ett

sådant samt jämföra beteendet med Roethlisbergers t1 syndrom:k:atalog"

för att finna likheter och olikheter. Den strategi som jag valde

gick ut på att identifiera ett relativt öppet organisatoriskt system

samt studera det organisatoriska beteendet. Närmare bestämt beslöt

jag mig för att studera hur ett sådant system var konstruerat

och hur det fungerade, de resultat som systemet uppnådde samt de

utvecklingstendenser som kunde spåras i ett sådant system.
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Undersökningens syften

I ovanstående redogörelse beskrevs bakgrunden till och motiven för att

inrikta undersökningen på relativt öppna organisatoriska system.

Inom denna ram preciserades syftena för undersökningen till att

omfatta följande inslag.

l. Undersökningen skulle belysa hur ett relativt öppet organisa

toriskt system fungerade och hur det var upplagt.

2. Undersökningen skulle också inriktas på vilka resultat som upp

nåddes i ett relativt öppet system.

3. Undersökningen skulle belysa hur systemet vidmakthölls och

utvecklades med hänsyn till förändringar i miljön och inom

företaget. Vad som avses är t ex förändringar i efterfrågan,

stark tillväxt, förändrade ambitioner från ledning och/eller

anställda när det gäller inriktningen och organisationen av

samarbetet.

Undersökningens uppläggning i stora drag

Studien skulle begränsas till en intensivundersökning aven organisa

tion, som arbetade som ett relativt öppet organisatoriskt system

i ovanstående betydelse. Det blev då av utomordentlig vikt att di

rekt kunna identifiera en organisation som uppfyllde detta krav.

Från början utgick jag från föreställningen att inriktningen på

ett relativt öppet system skulle vara baserad på en av företagsled

ningen explicit uttryckt insikt om att detta sätt att arbeta på

var det bästa för företaget. Denna inriktning kunde bygga på läs

ning av vetenskapliga rapporter av ovanstående slag, explicit formule

rade erfarenheter hos företagsledningen eller både läsning och egna

erfarenheter. Men hur skulle en sådan insikt kunna kartläggas utom

genom en mycket noggrann undersökning?
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För att över huvud taget komma någon vart beslöt jag mig för att

använda Barnes (1960) operationalisering av begreppet öppet system.

Denna operationalisering utnyttjades dels direkt och dels till en

klassificering av organisationsformer och handlingsprogram. Dessa

hjälpmedel användes sedan både i sökandet efter ett lämpligt före

tag och vid beslutet om vilket företag som skulle väljas.

Klassificeringen av organisationsformer och organisatoriska handlings

program gick till så att Barnes (1960) operationalisering av

begreppet öppet system översattes till organisationsplanetermer.

Med relativt öppet system menade Barnes (1960):

l. Relativt stor individuell självständighet

2. Interaktionsmöjligheter i arbetet utöver vad arbetsuppgiften kräver

3. Ömsesidigt inflytande mellan överordnade och underordnade

Med ömsesidigt inflytande avses att "influence is a function of

agreement, not of status" (ob.cit. sid 176).

Med hjälp av dessa begrepp gjordes en indelning av några organisations

former och handlingsprogram i relativt slutna och relativt öppna

typer. De relativt öppna organisationerna eller programmen kan i sin

tur delas in i två grupper. Den till för ett antal år sedan mest

diskuterade gruppen innehåller organisationsformer som ledare för

företag och organisationer har utvecklat. Exempel på organisations

former och program som utvecklats inom företagsledarkulturen är:

decentralisering, divisionalisering, projektorganisatiQn, matrisorga

nisation, vinstdelningssystem, management by objectives, profit centers,

förmansutbildning, chefsutbildning. Den andra gruppen av icke-tradi

tionella organisationsformer i företag, karakteriseras bl a av att den

påverkats av andra källor än företagsledarkulturen, t ex statskunskap.

Exempel på organisationsformer som kan föras till denna grupp är: sty

relserepresentation för de anställda, representation på bolagsstämman

för de anställda, stormöten, referensgrupper, arbetstagarförvaltande

företag, vinstdelningssystem, lika styrelserepresentation för ägare,

anställda och samhälle, företagsnämnder samt olika utbyggnader
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av denna verksamhet. l ) En annan företeelse som skulle kunna föras

till denna klass är vad som skulle kunna kallas biologiskt

inspirerade tankegångar. Exempel är självstyrande grupper och att

organisationen,t ex principer för arbetsfördelning, bör växa fram

inifrån.

Ovanstående klassificering kan kritiseras för godtycklighet och

ytlighet. Det kan t ex hävdas att en företagsledning påbörjar ett

program med t ex produktionsgrupper utan minsta avsikt att skapa

ett ömsesidigt inflytande. Företagsledningen skulle kunna göra

detta utifrån okunnighet eller med medvetna planer att utnyttja

prestigeeffekter - i anställdas ögon - av produktionsgrupper, för

att effektivare kunna nå uteslutande företagets egna mål. Inrikt

ningen på organisationsplaner, kampanjer och handlingsprogram, skulle

med andra ord vara till föga hjälp och i värsta fall vilseledande.

Mot detta kan invändas att en ytlig förändring i ett företag skulle

kunna vara början till större förändringar. Om företaget var

någorlunda framgångsrikt i sina ansträngningar, skulle några av de

effekter som Roethlisberger och Dickson (1939) tillskriver relä

rummet, Barnes (1960) B-företaget och Lawrence och Lorsch (1967)
de framgångsrika företagen, kunna inträffa. I linje med föreställ

ningar inom operant betingning, att beteendet styrs av dess konse

kvenser (se t ex Rönnberg, 1970), skulle den ytliga tendensen till

ökad öppenhet förstärkas. Detta skulle kunna leda till större

öppenhet, ytterligare förstärkning etc. Ett annat motargument är att

jag samtidigt direkt utnyttjade Barnes (1960) operationalisering vid

det slutliga valet av företag.

Som synes ingår vinstdelningssystem i båda~grupperna. Det är
således inte tal om att det finns vattentäta skott mellan de två
grupperna av organisationslösningar.
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Valet av företag

Inför uppgiften att finna ett företag i vilket undersökningen

skulle genomföras uppgjordes bl a med utgångspunkt från ovanstående

diskussion följande lista med krav på undersökningssituationen.

l. Företaget skulle ha utformat en organisationsform innebärande ökad

kontakt mellan företagsledning och anställda i företaget. Vad

som fanns i mina tankar var således någon form av relativt öppna

organisationsformer, oavsett om den eller de emanerade-ur

företagsledarkulturen eller inte. Tillämpning av sensitivitets

träning i företaget, som t ex hos Emmaboda Glas var lika intres

sant ur denna synvinkel, som försök med referensgrupper för

utformning av nya lönesystem som t ex hos Volkswagen, Stockholm.

2. Ytterligare ett krav var att åtgärder eller organisationsformer

borde ha varit i ~~aft ett par år så att det skulle vara möjligt

att avläsa resultatet.

3. Företagsledningen, de anställda och deras organisationer måste ha

ett intresse av att undersökningen genomfördes.

4. Företaget borde helst vara ett storföretag, som kunde tänkas

erbjuda exempel på vanliga problem på stora arbetsplatser.

5. Företaget måste ligga så nära undersökarens bostad, att det

utan olägenheter kunde besökas dagligen.

De krav på undersökningssituationen som ställes, kan närmast betraktas

som en önskelista. Det vore bra om alla krav kunde uppfyllas, men i

brist på en idealsituation kunde vissa kompromisser få göras. Bidragan

de till denna inställning var att jag inte kunde vara alltför kräsen i

dessa avseenden med tanke på situationen på den svenska arbetsmarknaden

i slutet av 1969, dvs under den tid jag sökte efter och stod i begrepp

att välja företag. I december 1969 påbörjades en vild strejk vid

LKAB i Kiruna. Denna hade bl a föregåtts aven hamnarbetarstrejk i

Göteborg. Dessa händelser följdes aven våg av vilda strejker i

hela landet. Jag bedömde att de vilaa strejkerna och deras konsekvenser

kunde göra företagsledningar och anställda samt deras organisationer
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försiktiga eller ovilliga att tillåta undersökningar av det djup

gående och intensiva slag som jag var intresserad av att genomföra.

För att få uppslag till lämpliga företag för denna undersökning,

kontaktades ett tiotal personer inom och utanför Ekonomiska Forsknings

institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Dessa forskare,

lärare och affärsmän bedömdes ha god kännedom om olika delar av

näringslivet. Dessa delgavs muntligt eller skriftligt aven kravs

specifikation likartad den som beskrevs ovan. Förutom dessa

personers uppslag utnyttjade jag självfallet mina egna under hand

insamlade kunskaper om företag av det slag som här var intressanta.

Denna process resulterade i att en lista på 15 företag kunde upp

rättas, men av dessa övervägdes allvarligt endast tre. Dessa var

en forsknings- och utvecklingsenhet inom Astra AB, en reklambyrå

och Zeta AB. l )

Av dessa företag föreföll Zeta AB på förhand vara det mest lovande

undersökningsobjektet. Därför tog jag först kontakt med detta företag.

Zeta AB uppfyllde de uppställda kraven, med undantag för att storleks

kravet inte helt tillfredsställdes. Snarare än att vara ett storföre

tag rörde det sig här om ett medelstort (125 anställda vid årsskiftet

1969/1970) företag i snabb tillväxt, ägt av företagsledaren. Å andra

sidan var några inslag i företagets organisation desto viktigare.

I företaget fanns en samrådsverksamhet, som bestod aven utvidgad

företa gsnämndsverksamhet , omfattande bl a projektgrupper. Dessa

bestod av representanter för anställda och företagsledning, och

de arbetade med uppgifter för speciella ändamål. Vidare fanns den s k

självverksamheten, som var ett system för ledning och fördelning av

arbetet i företaget. Självverksamheten var i sin tur en produkt

eller ett resultat av samrådsverksamheten.

l)

6-B~g

Namn och vissa företeelser i företaget har anonymiserats för att
inte avslöja företagshemligheter, som skulle kunna utnyttjas ay
konkurrenter i samma bransch, och för att bevara anonymiteten
hos de berörda människorna.
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En jämförelse mellan dessa organisatoriska inslag och Barnes (1960)
operationalisering av begreppet ett öppet organisatoriskt system

visade på en höggradig överensstämmelse. Samrådsverksamheten

kunde ses som en åtgärd underlättande ett ökat ömsesidigt inflytande

mellan företagets ledning och personal. Självverksamheten var

en organisationsform, som avsåg att öka den individuella självständig

heten i arbetet, såväl som interaktionsmöjligheterna utöver vad

arbetsuppgifterna krävde.

En faktor som bedömdes vara viktig för att kunna bedöma resultatet

och utvecklingen av samrådsverksamheten, var hur länge strävandena mot

ett öppet system hade pågått. Det visade sig att samrådsverksamheten

hade varit i funktion sedan 1967. Vidare ansåg jag att själva

verksamheten, sedd som en produkt av samrådsverksarrilieten, skulle kunna

utgöra ett uppslag till en utvärdering av resultatet av det öppna

systemets verksamhet.

Ovanstående illustrerar också på vilket sätt den gjorda klassifice

ringen eller exemplifieringen av intressanta organisationsformer

för undersökningen och Barnes (1960) operationalisering utnyttjades.

Exemplifieringen av organisationsformer var viktigast när det gällde

att få uppslag till intressanta företag eller organisationer.

Barnes (1960) operationalisering var viktigast när det gällde

det slutliga valet av företag.

En annan viktig fråga gällde huruvida företagets ledning, anställda

och deras respektive organisationer var intresserade av att en

Undersökning utfördes. Vid den första kontakten med Zeta AB, som

togs med ägaren och företagsledaren, berättade jag om mina syften

att undersöka företag med relativt öppna organisatoriska system.

Jag frågade om VD var intresserad av att en sådan undersökning

genomfördes i hans företag. VD svarade att han för sin del gärna såg

att en undersökning av detta slag utfördes i Zeta AB, förutsatt att

de anställda och deras organisationer inte hade något emot saken.

VD åtog sig dessutom att orientera de anställdas representanter om

planerna på en vetenskaplig undersökning i företaget. Vid ett kort

sammanträffande några dagar senare med personalklubbens ordförande
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visade det sig att VD hade informerat honom om projektet. Jag

berättade om att jag övervägde att försöka genomföra min undersök

ning i detta företag, men att jag skulle komma med en mer detaljerad

beskrivning av projektet för de anställda som berördes så att de mer

exakt skulle veta vad de skulle ta ställning till. Klubbordföranden

sa att han hade svårt att tänka sig att någon av de anställda hade

något emot en undersökning av det slag jag beskrivit) men att den

procedur som jag beskrivit med att de berörda själva fick ta ställ

ning, var lämplig att följa.

Detta innebär att alla krav utom storlekskravet var helt uppfyllda.

Samtidigt utgjorde företagsnämndsiden, som en utgångspunkt för utveck

lingen av öppna organisatoriska system en attraktiv kombination,

som för nug mer än väl kompenserade att storlekskravet inte var helt

upp~yllt. Därför fattade jag beslutet att undersöka Zeta AB.
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KAPITEL 4. EN BESKRIVNING AV ZETA AB

Vid de första kontakterna med Zeta AB försökte jag dels skaffa mig

en preliminär uppfattning om företagets åtgärder för att öka graden

av öppenhet i det organisatoriska systemet, dels bilda mig en upp

fattning om Zeta AB som företag. Först följer en redogörelse för

Zeta AB som företag. I ett följande avsnitt ges en preliminär be

skrivning av de åtgärder som vidtagits för att öka öppenheten i det

organisatoriska systemet. Därefter kommer en redogörelse för upp

läggningen av undersökningen av samrådsverksamhetens resultat.

Zeta AB som företag

Historik och affärside

Det lilla konkursföretag', som den nuvarande ägaren och verkställande

direktören i Zeta AB hade förvärvat 1963, var i början av 1970 helt

förändrat. 1963, då företaget sysselsatte sju anställda, hade det,

med en viss inriktning på kvalitet, en för branschen traditionell

framställning av standardprodukter. De flesta förändringar som senare

inträffade i Zeta AB hängde samman med av den nye ägaren initierade

modifieringar av företagets affärside. I en intervju i en bransch

tidning kom VD in på arten av några av dessa förändringar. VD utgick

i intervjun bl a från att denna bransch blivit ökänd för att den hade

svårt att hålla utlovade leveranstider.

"Jag upptäckte att det hos kunderna fanns ett behov av ett specialist

företag som konsekvent satsade på kvalitet och service, inklusive att

hålla avtalade tider."

Med denna affärside som utgångspunkt påbörjades en snabb expansion

och många andra förändringar. Företaget hade ökat i storlek från sju

anställda till 125 i början av 1970. Omsättningen hade under samma

period ökat från omkring-en kvarts miljon kronor det första hela

verksamhetsåret till de 12 a 13 miljoner kronor som budgeterades för

år 1970.
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VD, som var mellan 45 och 50 år, berättade om sig själv att han hade

en bakgrund som yrkesman i branschen. Han hade också varit förman i

några stora företag innan han köpte embryot till det som senare blev

Zeta AB.

Enligt representanter för ledning och tjänstemän var det företagets

målmedvetna satsning på den ovannämnda affärsiden som hade lett

till företagets expansion och framgångar på andra områden. Företaget

var i fråga om organisation,- maskinella och mänskliga resurser

helt inriktat på att framställa sina produkter på ett sådant sätt

att kundgrupper som hade intresse av korta leveranstider för hög

kvalitativa produkter, fick sina behov tillgodosedda. Några exempel

på denna målmedvetenhet var att det fanns en viss medveten över

kapacitet i produktionssystemet. För att kunna hålla korta leverans

tider arbetade företaget i två skift. Företaget hade också bidragit

till uppbyggnaden av och utnyttjade en bilbudsservice som kunde

hämta order och leverera produkter hos kunder eller vid olika transport

terminaler.

Enlib~ VD var inte utvecklingsperioden slut för honom eller Zeta AB i

och med detta. VD:s framtidsplaner gick bl a ut på en kone-ernbildning

i vilken Zeta spelade en viktig roll. Under 1970 arbetade VD med en

expansion av företaget i åtminstone tre riktningar.

l. En internationell utveckling av den affärside som Zetas expansio~

byggt på

2. En internationelllicensverksamhet med anknytning till Zetas

sortiment

3. Komplettering av Zetas' produktsortiment genom inköp av ett

annat företag, Alfa.

Denna undersökning omfattade endast Zeta och berör inte alls dess

övriga verksamhetsgrenar. Det bör också betonas att koncernutveck

lingen upptog stora delar av VD:s tid och intresse under den tid

denna undersökning pågick.
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Kunder

Zeta hade i linje med företagets affärside specialiserat sig på

att i första hand tillgodose en grupp kunder, som hade behov av att

få sina order utförda på kort tid och av att de tider för färdig

ställande som hade utlovats kunde hållas.

Uppdrag till kunder av detta slag utgjorde 90 procent av omsättningen

(enligt en rapport i företaget daterat i augusti 1969). Det totala

antalet kunder var 900. De två största kunderna svarade fär 10

respektive 6 procent av omsättningen.

I den mån Zeta var med om att bjuda på jobb på standardmarknaden,

var det för att fylla produktionskapaciteten eller för att hålla en

viss nivå standardjobb i botten som utjämning av belastnings

variationerna.

Produkter

Företaget tillverkade produkter i ett antal grundutfäranden. Men

produkterna hade en sådan karaktär att deras slutliga utfärande

kunde varieras i mycket stor utsträckning. T ex kunde storlek,

bredder, och tjocklekar varieras i ett stort ja i vissa processer

oändligt antal steg. Till denna variationsrikedom tillkom att

produkterna kunde ges ett stort antal utformningar. Detta stora

urval och produktens mått i enlighet med kundernas specifikationer

och med en hög kvalitet i produktens utförande, samt inte minst

kort leveranstid, var viktiga dimensioner i kundernas krav på före

tagets produkter.

Företagets specialitet var de s k "7.30-jobben". Ett "7.30

jobb" mottogs på eftermiddagen eller efter kontorstidens slut,

utfördes under kvällstid och utgick från företaget kl 7.30 nästa

morgon, för att levereras hos kunden i god tid före arbetstidens

början.
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Konkurrenter

Företaget hade varit det första som koncentrerat sig på dessa

kunder och produkter och det fanns ännu ingen allvarlig konkurrens.

Men enligt ledningen i Zeta var företaget välkänt i branschen såsom

ett exempel på ett företag, som - i motsats till de flesta övriga 

visade god lönsamhet och expanderade.

Det fanns ansatser till konkurrens i form av tre till fyra företag,

som försökte härma hela eller delar av Zetas affärside. Ingen av

dessa konkurrenter föreföll i början av 1970 vara i stånd att på

samma sätt som Zeta samtidigt producera ett stort urval produkter till

hög kvalitet i passning och utförande och med korta leveranstider.

Priser och ekonomi

Den typ av kunder företaget vände sig till var beredda att för de

produkter Zeta framställde betala priser som var avsevärt högre än

prisnivån för standardprodukter i branschen.

Självfallet hade detta förhållande skapat förutsättningar för en god

finansiering och ekonomi i företaget. VD uppgav att företagets

expansion hade kunnat äga rum utan att någon extern finansiering

av någon betydelse behövt tillgripas. Givet företagets starka expan

sion antyder detta att företagets lönsamhet hade varit god. Men det

innebär ocks~ att företagets vinster inte tagits ut ur företaget,

utan att de "plöjts tillbaka".

När det gäller dessa och andra aspekter av företagets ekonomi, väljer

jag att citera en kommentar till bokslut för det räkenskapsår som

avslutades hösten 1969, som Zetas auktoriserade revisor gjorde i

företagstidningen.

/Zetas/ ekonomiska utveckling sådan den avspeglar sig i bok
slutet ger intryck av snabb expansion. En sådan utveckling som
/Zeta/ genomgått från starten den 1/10 1963 till den 31/10 1969
torde vara unik för branschen.
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Snabb expansion brukar ofta följas aven ansträngd likviditet
men /Zetas/ likviditet har varit och är alltjämt god.

Räntabiliteten - avkastningen på investerat kapital - brukar
också försämras i starkt expansiva företag. Jämfört med andra
/bransch/företag är räntabiliteten i /Zeta/ betydligt över.
genomsnittet.

Dessa mycket svårförenliga ting - expansion och god likviditet
som hög räntabilitet har man hittills lyckats förena.

Med expansion följer ofta brist på likvida medel beroende på
att expansionen kräver mera pengar för investeringar inte bara
i maskiner utan t ex också i utestående kundfordringar.

Om man ser på /Zetas/ balansräkning lägger man som revisor
framförallt märke till den goda likviditeten och det förhållan
devis stora egna kapitalet.

/Zeta/ är ett företag i sin fulla livskraft, vilket bör inne
bära att med en fQrutseende ledning bör företagets målsätt
ning kunna anpassas till de ändrade betingelser det stora
företaget arbetar under jämfört med det lilla företaget.

Det kan tilläggas att företagets resultat före avskrivningar och

räntor för en räkenskapsperiod som avslutades den 30 september 1969
utgjorde 24,4 procent av omsättningen och före bokslutsdispositioner

och skatt 17 procent av omsättningen. Nettoinkomsten redovisades till

4,7 procent av omsättningen för samma period.

Lokaler

Zeta AB var beläget i en industrifastighet, i vilken företaget

disponerade lokaler på tre våningsplan. Figur 4:1 visar var de

olika avdelningarna var belägna.

Av figur 4:1 framgår att delar av ekonomiavdelningen hade lokaler

fyra trappor i ~astigheten. Avdelning B var till sin helhet förlagd

till "tre trappor". De övriga avdelningarnas placering i stora drag

framgår av figur 4:2.
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Ekonomi

Avd B

Se figur
4:2

Hiss- och
trapphus

Figur 4:1. Zetas lokaler (skuggade ytor) på de olika vånings
planen

Ekonomi- Under-

avdelning visnings-
lokal

Lunch- Avd C Avd A Kontor
rum

f
I

Glasvägg

Figur 4: 2 . Lokaldisposition på plan 2
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Företaget saknade organisationsplan i vanlig bemärkelse. Men som

en organisationsplan kan vara ett hjälpmedel att förstå vissa

aspekter av ett företag, gjordes ett försök att indela företaget

i ett antal funktioner.

Resultatet av detta framgår av organisationsplanen i figur' 4:3.

Styrelse

I
VD

I

Disponent

I
r ,l I I I 1 l

Extern Tekn Under- Utbildn Tekn
kontakt avd A

B~ll
Design utveckl Personal Ekonomi
Kvalitet

I
l

Figur 4:3. Zetas organisationsplan

D~t kan underlätta den fortsatta beskrivningen om vi indelar den i

tre delar: företagsledning och ekonomistab, produktionsservice samt

direkt produktion. Direkt produktion behandlas i nästa kapitel.
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!~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~~~~

Till företagsledningen räknas här förutom styrelse och VD, de av hans

närmaste medarbetare som deltog i överläggningar med VD om ärenden

utöver deras funktioner, t ex företagets budget.

Styrelsen bestod 1969 förutom av VD av två civilekonomer, varav

den ene av dessa var expert på småföretags ekonomiska problem. Den

andre av dessa ekonomiska experter drev ett revisions- och ekonomiskt

konsultationsföretag.

Under den period denna undersökning varade ägnade som nämnts

ovan VD stor del av sin tid åt att starta och utveckla den blivande

koncernen. Vidare följde han nära Zetas ekonomiska utveckling.

Arbetet i Zeta beskrev VD som samordning av verksanmeten. I en

organisationsbeskrivning som presenterades f~r de anställda stod

VD som ansvarig för följande funktioner på ekonomi sidan: prissätt

ning, kalky~ering och debitering.

Av de närmaste medarbetarna samarbetade VD i budgetfrågor och liknan

de företagsomspännande aktiviteter, huvudsakligen med disponenten

(nedan kallad MC) eftersom han svarade för marknadsföring och personal

chefen (Fe). Dessa blev senare vid koncernbildningen invalda i

styrelsen för Zeta.

Ekonomistaben förestods aven kamrer. De delfunktioner som placerats

på ekonomiavdelningen angavs vara sex. Kamrern svarade för tre av

dessa: ekonomi, ekonomis~ resultatuppföljning och administrativa

ärenden. VD svarade som nämnts för prissättning och kalkylering/

debitering. En programmerare svarade slutligen för den databearbet

ning som utfördes i företaget.

~E~~~~!~~~~~~~~~_~~~_~~~e~~

Under denna rubrik skall följande funktioner behandlas: underhåll,

utbildning m m, teknisk utveckling och personal. Dessa gav huvud

sakligen service åt de direkt producerande avdelningarna.

Under underhållsavdelningen utfördes underhåll och modifiering av

maskiner, inventarier och lokaler samt drift av lunchrummet. Förutom
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chefen för verksamheten, bestod personalen här av fem anställda,

varav en kvinna på deltid.

Utbildning, design och kvalitet svarade för utbildning av personal

på avdelning B. En av de två anställda på avdelningen ägnade sig åt

denna uppgift på heltid. Den andra svarade förutom utbildning också

för designfrågor för hela företagets produkter samt var ansvarig för

att finishen på produkter var av hög' kvalitet. på avdelning C bestod

denna uppgift t ex av att vid olika tillfällen ta ställning till

maskinernas output vid kalibreringar. på avdelning B bestod denna

uppgift i att utbilda personalen.

Teknisk utveckling hade endast en man heltidsanställd och hans verk

samhet var huvudsakligen förlagd till avdelning C.

Personalfunktionen var nyinrättad. Den som anställdes för denna

befattning skulle förutom rekrytering, anställning, introduktion av

personal och andra personaladministrativa uppgifter, ha en nyckelroll

i företagets samrådsverksamhet.

~~~~~~~~~~~~

Tjänstemännen i Zeta hade månadslön plus sedvanliga tjänstemanna

förmåner i form av sjukdagar och ITP.

De kollektivanställdas lön var uppbyggd av fyra komponenter: grundlön,

skifttillägg, ackordskompensation och övertid. Företaget tillämpade

således inte något prestationslönesystem. Däremot var lönen något

differentierad mellan olika yrkesgrupper inom företaget. Denna

differentiering' kunde avläsas på ackordskompensationen. Grundlönen

och skifttillägg var för de flesta lika stora.

Varje färdigutbildad yrkesman erhöll högsta ackordskompensation för

den yrkesgrupp eller undergrupp som han tillhörde efter sex månaders

anställning. Dessförinnan erhöll han ett trettio kronor lägre belopp

per vecka.
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Lönenivån i Zeta ansågs ligga över genomsnittet för branschen.

Detta innebar att en arbetare på skift vid årsskiftet 1969/1970

kunde tjäna mellan 3 000 - 3 500 kronor i månaden, eller mellan

36 000 och 42 000 kronor om året.

Företaget arbetade i en bransch som sysselsatte yrkesutbildad arbets

kraft, eller om man så vill hantverkare. Hantverket som sådant var

mycket gammalt, men genom teknisk utveckling hade många nya dimensioner

i detta tillkommit. Yrkesutbildad arbetskraft i detta yrke kunde

arbeta inom ett vitt spektrum av olikartade arbetsmiljöer, från små,

patriarkaliska arbetsplatser till stora industrialiserade enheter.

Det dominerande antalet yr~esmän i företaget, omkring 80, hade tre års

yrkesutbildning bakom sig innan de blev utlärda. Den andra gruppen

yrkesmän, som helt nyligen kommit in i företaget genom att några nya

processer krävde deras färdigheter, var endast fem till antalet.

Dessa två kategorier yrkesmän var organiserade i två fackförbund.

Organisationen till dessa följde således yrkesutbildningen. Arbetarna

hade på arbetsplatsen bildat en personalklubb, som enligt bl a några

nyanställda var mycket aktiv, jämfört med deras tidigare erfarenheter.

Tjänstemännen var med några få undantag rekryterade bland yrkesutbildat

folk. De flesta hade befordrats från företaget men det fanns också

några som rekryterats från andra håll. De flesta av tjänstemännen

var medlemmar i SIF.

Samrådsgrupps- och självverksamheten

Ovan gavs en redogörelse för Zeta AB som företag. I detta avsnitt skall

jag gå närmare in på samrådssystemet och självverksamheten i Zeta AB.

Till den änden skall jag först beskriva dessa aktiviteter.

Som nämndes ovan var en viktig anledning till valet av Zeta som under

säkningsobjekt att i företaget utformats ett samrådssystem
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med projektgrupper samt att en av de projektgrupper som hade till

satts, hade utformat den s k självverksamheten. Utifrån de första

intervjuerna samt protokoll och redogörelser som jag fick del av och

vidare deltagande i några projekt- och samrådsgruppssammanträden

erhöll jag följande bild av samrådsverksamheten och självverksam-'

heten.

~~~~~~-~~~!_~~~~~~~~~~~~~~~~

En av de frågor som jag ställde till VD vid mitt första sammanträffande

med honom var hur samrådsorganisationen och självverksamheten hade

tillkommit. VD svarade på följande sätt:

Samrådsgruppen var mitt initiativ för att bryta en relations
krishistoria. Arbetsgrupper fanns med redan tidigt, jag tror
de var med från allra första början. Bakgrunden till allt detta
är att söka i företagsnämnden. Jag hade varit med om att starta
en företagsnämnd i ett företag som jag var anställd i tidigare,
så det var klart att tankarna bakom företagsnämnden låg bakom
det hela. Meningsfullhet i arbetet var med redan från starten.
Jag kommer ihåg från det jag själv var /yrkesman/, då var
möjligheterna att själv bestämma sin situation det viktiga.
Förr fanns det ju inga ritningar. Då fick man själv räkna ut hur
ett arbete skulle utföras. - Det viktiga är dock, hur skall
man undvika att detta bara blir ett jobb där nmn får en lön och
sedan skyndar sig hem ifrån det så fort man kan? Då blir
det ju ett helvete att komma hit varje måndagsmorgon •

Ja, sedan kom jag i kontakt med Likert-boken. Det är alltså
ingen här som har bidragit till formen. Men nu börjar man föra
debatt om formerna. T ex vill man rösta om beslut, så nu kommer
andra att vilja forma besluten.

Jag har inga illusioner om att vi lyckats särskilt väl. Jag
upplever att vi är på gränsen mellan Vålv~lligt auktoritärt och
Konsultativt samarbete i Likerts termer. l ) Det viktiga är att
komma ihåg att för oss finns det ingen väg tillbaka, vi kan
bara gå vidare.

l) Likert (1961) talar om fyra klasser av samarbete: exploaterande,
välvilligt auktoritärt, konsultativt och deltagande samarbete.
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Den fortsatta beskrivningen av samrådsverksamheten kan lämpligen delas

upp i två avsnitt

l. Utvecklingen av samråds systemet

2. Den s k självverksamheten.

Fastän det fanns samband mellan dessa inslag var skillnaderna så stora

att de kan behandlas separat.

~~!~~~~~~~~~_~!_~~~~~~~l~~~~~~

Samråds'systemet byggde, som VD nämnde ovan, bl a på ideerna bakom

företagsnämndsverksamheten. En första beskrivning av företagets

åtgärder i dessa avseenden kan lämpligen göras med utgångspunkt från

hur de beskrevs inom företaget i form av protokoll och andra utsagor.

Samrådsgruppen (en motsvarighet till företagsnämnden), sades i samband

med bildandet år 1967, vara ett "organ för ömsesidig information

mellan företaget och de anställda". Dessutom skulle den, som saken

formulerades i slutet av 1969, "ge råd i långsiktiga frågor av allmän

betydelse för alla anställda". Dessa råd skulle riktas till de

"ordinarie specialistfunktionerna. Beslut får ej ske i strid med

Samrådsgrupps eller Arbetsgruppers arbetsresultat."

En tolkning av dessa formuleringar är att råd från samrådsgruppen

skulle rikta~ till företagsledningen och inte enbart till specialist

funktionerna • Möjligen betraktades företagsledningen också som en

specialistfunktion bland andra sådana.

Typ av frågor som samrådsgruppen kunde ta upp till behandling

exemplifierades vid det konstituerande sammanträdet:

Organisationsfrågor, produktionsfrågor, arbetars~ddsfrågor,

trivselfrågor och frågor som inte är av förhandlingsnatur.
Förhandlingsfrågor hänskjuts till företagsledning och personal-
klubb. Frågor som tagits upp inom den ordinarie organisatio-
nen men inte funnit sin lösning.
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Samrådsgruppen bestod aven eller flera representanter för olika

!fvalkretsar!' inom företaget. I december 1969 ingick en representant

vardera för sex yrkesgrupper eller undergrupper samt personalklubbens

ordförande. Vidare ingick två representanter för tjänstemännen och

sex representanter för företagsledningen. Sammanträden ägde rum

ungefär en gång i månaden utom under semestertiden, eller nio till

tio gånger om året.

När det gällde bearbetningen av de frågor som kunde uppkomma spelade

projekt- eller arbetsgrupperna en viktig roll. Användandet av arbets

grupper som tillsattes av sanITådsgruppen, var kanske den viktigaste av

vikelsen från nämndavtalet. Enligt protokollet från samrådsgruppens

första sammanträde beskrevs arbetsgruppernas verksamhet på följande

sätt:

För att effektivisera rådets arbete utlämnas specialfrågor
till arbetsgrupper som sammansättes från fall till fall. För
arbetsgruppernas resultat redogörs vid rådets sammanträden.
Minst en av rådets medlemmar deltar normalt i arbetsgrupperna.
Det är önskvärt att i grupperna skall ingå ledare med beslutan
derätt så att arbetsresultat kan bli genomförda åtgärder när
så är lämpligt.

Vid det följande sammanträdet förtydligades denna beskrivning:

Arbetsgrupperna arbetar åt samrådsgruppen för att inkomma med
olika förslag till lösningar. Enklare frågor skall lösas och
genomföras av arbetsgrupperna. Därför skall i gruppen ingå
tjänsteman med beslutanderätt. Genomförandet sker i kontakt
med företagsledningen enligt den ordinarie organisationen.
Frågan behöver alltså inte nödvändigtvis gå tillbaka till sam
rådsgruppen i annan form än som information om hur frågan lösts.

~~~~~~~~~~~~~~~

Självverksamheten hade utformats inom samrådsverksamheten aven projekt

grupp bestående av representanter för företagsledning och anställda på

avdelning A. Syftet hade varit att utveckla formerna för arbets

fördelning och arbetsledning på avdelning A. Samtal med representan

ter för anställda och företagsledning visade att med begreppet själv

verksamhet förknippades företeelser som att arbetsledningens uppgift

var att svara för en funktion som kundkontakt, processledning,
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expediering av produkter etc. Vidare nämndes att ansvar för

tidhållning och innehållande av kvalitetskrav skulle ligga hos de

personer som kunde påverka dessa dimensioner av den färdiga produk

ten. Et-t exempel som VD nämnde var att det ofta kunde vara onödigt

med en enhet för kvalitetskontroll eftersom en sådan enhet i princip

inte skulle rätta till felaktigheter. Bättre var att operatörerna

själva kunde korrigera sina jobb om de var behäftade med felaktigheter

eller ännu hellre att felaktigheter inte uppkom. på detta sätt kunde

nmn slippa en onödig omgång över en enhet för kvalitetskontroll,

som dessutom kunde betraktas som "improduktiv" eller åtminstone som

"indirekt arbete". För en utomstående observatör var ett av de mest

iögonenfallande inslagen i självverksamheten systemet med jobbmappar

och jobbhyllor, i vilka operatörerna själva höll reda på kön av vän

tande jobb och själva plockade jobb och fördelade arbetet. (En mer

ingående beskrivning och analys av själva verksamheten kommer att

lämnas nedan.)

Att döma av utsagor från tjänstemän, VD och många anställda på avdel

ning A var detta utvecklingsprojekt en framgång. Om detta vittnade

också att vissa av de inslag och principer, som hade utformats på

avdelning A för avdelning A hade införts på avdelning B och skulle

införas på avdelning C.

Undersökningen av samrådsverksamhetens resultat

Denna undersökning var primärt inriktad på att undersöka funktionssätt,

resultat och utveckling av relativt öppna organisatoriska system i

frågor som traditionellt har a~gripits med låg grad av ömsesidigt in

-flytande. Hur skulle situationen i Zeta AB bäst utnyttjas med av

seende på dessa undersökningssyften?

Jag beslöt mig för att börja med att undersöka resultatet av samråds

verksamheten genom att studera självverksamheten. Denna var som nämnts

en produkt eller ett resultat av samrådsverksamheten • Det var ju en

projektgrupp inom samrådsverksamheten som utformat riktlinjerna för

och genomf'ört självverksamheten på avdelning A. Bidragande till

7-Berg
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beslutet att börja med samrådsverksamhetens resultat och därmed

självverksamheten, var att tonvikten i mina teoretiska förberedelser

låg på kliniska undersökningar av arbetsgrupper på låg nivå i företa

get eller organisationen. Detta gjorde att jag ansåg mig vara jäm

förelsevis kompetent på detta område och att en undersökning med en

arbetsgrupp i fokus utgjorde en lämplig startpunkt.

~~~~~~~~~~~~~~~_~EE~~~~~~~~

Nästa fråga var hur undersökningen skulle läggas upp för att de angivna

syftena skulle uppnås. Två instrument eller hjälpmedel som alla

administratörer har till sitt förfogande är direkt observation och

intervjumetoden - låt vara att dessa kan vara mer eller mindre väl

utvecklade i olika fall. Dessa instrument skulle därför användas

som huvudsakliga metoder för datainsamling i undersökningen av själv

verksamheten. Dessa instrument avsåg jag att använda i enlighet

med hur jag uppfattat den kliniska metoden, dvs i stort sett som den

framträder i kapitel l ovan.

En konsekvens av detta var att undersökningen av självverksamheten måste

avgränsas och ha en rimlig omfattning med tanke på att dessa metoder

är tidskrävande och studieobjektet är komplicerat. Ytterligare några

överväganden bidrog till denna avgränsning. Trots att direkt obser

vation och intervjuer inte är särskilt iögonfallande jämfört med vissa

andra datainsamlingsmetoder, kan de ändå väcka uppmärksamhet i

en industriell miljö.

I Roethlisberger och Dickson (1939) framhålls t ex:

A protective or defensive attitude surrounds many shop depart
ments. It may be brought into play whenever the employees feel
that their security is being threatened. Any person unknown
to them who expresses more than a casual interest in their work or
affairs is likely to be regarded with suspicion unless he takes
pains to make clear to them just what he is doing and why. Even
then, they may not believe him and may alter their work habits
and behavior in defense •••
(Roethlisberger & Dickson, 1939, sid 386)
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Clasely related to the above problem is that of what constitutes
a change in a situation. It is one thing to overcome defensive
attitudes; it is quite another thing to do so without introducing
a fundamental change in the situation. This difficulty arises
from the fact that the importance of a change in a worker's
situation, however, insignificant it may appear to an outsider,
can only be judged in terms of the meaning attached to it
by the e~ployee •••
(Roethlisberger & Dickson, 1939, sid 387)

Vad som kan göras diskuteras i Roethlisberger (1954) på följande sätt:

Explanation of what we are doing helps, ~ut not a great deal.
Too much explanation is perceived as selling what we are interested
in, and by the employee this is often:perceived as our not
being interested in him. The passage of time helps. The
researcher has to be around long enough so that employees and
supervisors alike come to know that he is not a source of
threatening change •••
(Roethlisberger, 1954, sid 92)

Med hänsyn till ovanstående synpunkter vidtogs bland annat följande

åtgärder för att underlätta förklaringar och ömsesidig bekantskap

mellan operatörer och undersökare: En liten arbetsgrupp skulle

utväljas som undersökningsobjekt som skulle kunna följas kontinuerligt

under en inte alltför kort tidsrymd. Detta skulle underlätta för

operatörerna att lära känna vad undersökaren var ute efter, genom

att förklaringar skulle kunna ges. Men lika viktigt som förklaringar

var kanske att operatörerna allteftersom tiden gick skulle lära

känna och få förtroende för undersökaren och att denne inte utgjorde

ett hot. Om det förekom defensiva attityder och modifieringar av

arbetsrutiner med anledning av undersökarens närvaro, antogs att

dessa skulle återgå till sin vanliga form så sman1ngom, när opera

törerna såg att undersökaren inte var något hot mot deras säkerhet.

ytterligare ett motiv för denna uppläggning var förhoppningen att

det skulle uppstå en relation mellan undersökaren och operatörerna på

det utvalda skiftlaget, som var aven sådan art att de fritt skulle

kunna tala med undersökaren om vad de hade på hjärtat. I bästa fall
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skulle detta kunna leda till att slutsatser skulle kunna dras om

självverksamhetens sätt att fungera. Konkret innebar detta att en

avdelning skulle utväljas och på denna avdelning skulle ett av de

två skiftlagen vara undersökningsobjekt.

y~~--~!_~!~~~~~~§

Självverksamhet var vid årsskiftet 1969/1970 införd på de produce

rande avdelningarna A och B och skulle införas på avdelning C.

Jag beslöt mig för att åtminstone påbörja undersökningen på avdelning

A. Skälet till detta beslut var att självverksamheten ursprungligen

utvecklats på och för avdelning A. Genom att välja avdelning A skulle

det vara möjligt att få en relativt direkt inblick i vad samarbetet

mellan företagsledningen och de anställda hade lett fram till.

y~~-~~-~~~!~~~~

Av de två skift som arbetade på avdelning A valdes skiftlag A. När

det gällde undersökningen av självverksamheten var valet av skiftlag

som undersökningsobjekt likgiltigt. Andra hänsyn fick därför avgöra.

Anledningen till detta val var bl a påverkat av hänsyn till att sam

rådsverksamheten också skulle undersökas. Skiftlag A erbjöd kontakt

med fyra medlemmar i samrådsgruppen, jämfört med en om det andra

skiftlaget hade valts. Vidare arbetade personalklubbens vice ord

förande i skiftlag A. Denna kontakt med personalklubben bedömdes

som värdefull och utgjorde ytterligare ett motiv att välja skiftlag A.

~~E~~~~~_~~_f~E~~~~~~~~~~~~~~~_~~_~~~~~~~~~~_~~~_f~~~~ E~~~~~~~~

medverkan

Efter val av avdelning och skift s~mmankallades hela avdelningen.

Vid sammanträdet informerade jag om undersökningens inriktning och

metoder. Speciellt betonades att detta var en vetenskaplig under

sökning vars material skulle användas för en vetenskaplig avhandling.
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Vidare betonades att undersökningen inte beställts av företagsledningen

utan att det var jag som hade närmat mig företagsledningen och fått

dess tillstånd att genomföra undersökningen i Zeta AB. De anställda

ställde några frågor med anledning av undersökningens uppläggning.

Därefter arrangerades en omröstning. De anställda gav i denna sitt

tillstånd till undersökningen under förutsättning att fackföreningen

godkände det hela.

Personalklubbens ordförande arrangerade ett sammanträffande med fack

föreningens förste ombudsman, personalklubbens ordförande, vice

ordförande och mig som deltagare. Vid presentationen av undersökningen

yttrade sig representanterna för fackföreningen positivt om under

sökningens inriktning och uppläggning samt sade att det var angeläget

att den kom till stånd. Ombudsmannen beslöt att dra ärendet för

styrelsen, som skulle ha sammanträde någon av de närmaste dagarna.

Fackföreningens styrelse meddelade efter sitt sammanträde att den

inte hade några invändningar mot undersökningens genomförande. Fält

arbetet kunde påbörjas i mitten av januari 1970.

~~~~_f~~_~~~~~~~~~~~~~~_

Syftet med undersökningen av självverksamheten var att komma underfund

med vilka resultat som kunde uppnås med samrådsverksamheten. Planen

för att uppnå detta syfte gick ut på att avgöra huruvida själv

verksamheten bidrog både till hög produktivitet och hög arbetstill

fredsställelse. Det gällde således att besvara två frågor:

l. Hurudan var produktiviteten och arbetstillfredsställelsen på

det undersökta skiftlaget?

2. I vilken relation stod självverksamheten till dessa faktorer?

Når det gällde undersökningen av skiftlag A påverkades jag

dels av de möjligheter ti~l undersökning som fanns, dels av begrepps

schemata om vad som var viktigt att observera i arbetsgrupper.
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Ett begreppsschema som tjänade som en utgångspunkt var att de huvud

sakliga beteendeelementen i en arbetsgrupp kan indelas i individernas

l. aktiviteter

2. interaktion

3. sentiments eller känslor

Det är ändamålsenligt att betrakta dessa beteendeelement som ömse

sidigt beroende. Det är t ex ändmålsenligt att betrakta en aktivitet

tillsammans med det interaktionssystem i vilket den ingår.

på en högre nivå består elementen i de mönster som söks, för att klar

lägga situationen av

J.. De behov de observerade människorna medför

2. Vad företagsledningen i form av politik, standards, regler och

instruktioner pålägger den observerade situationen (det nödvän

diga systemet)

3. De nya värderingar och normer som framväxer under villkoren

l. och 2. (det framväxande systemet).

(Jämför Roethlisberger, 1968, sid 262-263)

En av begränsningarna i observationssituationen som var betydelse

full var att man på avdelningen inte mätte produktiviteten.

Med avseende på syftet att mäta produktivitet och arbetstillfreds

ställelse innebar ovanstående att jag skulle kartlägga det nödvändiga

systemet på skiftlaget. Vidare skulle jag samla in data framför allt

om det framväxande systemet, samt om det var möjlig~ kartlägga de

behov operatörerna medförde i arbetet genom samtal och intervjuer.

Tanken var den att sedan jämföra data om det framväxande systemet med

den katalog av konsekvenser av relativt slutna system som hämtats

ur Roethlisberger (1968) och som reproducerats ovan i kapitel 3.

Genom att produktivitetsmått var oåtkomliga skulle jag få koncentrera

mig på företeelser som arbetstillfredsställelse, gruppbildning, in-
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formellt ledarskap, produktionsbegränsningsnormer och annat liknande.

Därför avsåg jag att insamla material om interaktion mellan operatörer,

mellan operatörer och processledning, beställningskontoret och före

tagsledning. Vidare skulle jag observera interaktionen under arbetet

och på raster för att komma underfund med vilka som ingick i olika

grupper som reguljära medlenwar, avvikare, isolat och ledare.

(Jän~ör t ex Zaleznik, 1958.) I intervjuer och samtal skulle jag

dessutom försöka komma underfund med vad som var viktigt för operatö

rerna vad gällde arbetet, sj älvverksarrilieten , arbetsledningen, före

taget, företagsledningen och andra företeelser som operatörerna ville

kommentera.

Det visade sig att jag endast delvis hade hjälp av denna plan. Ett

problem var att jag hade utformat denna utan tillräcklig testning

i den konkreta situationen. Jag utgick nämligen från att jag skulle

utforma en plan för datainsamlingen, för att sedan i lugn och ro

kunna följa den under observationsperioden. Bättre hade varit om jag

gått fram stegvis och utformat en preliminär plan, utnyttjat den för

en kort period samt sedan analyserat materialet och med analysen som

grundval riktat och preciserat forskningsfrågorna för att erhålla mer

precisa data. Följden a-v detta blev att jag fick modifiera planerna

under den tid jag tänkt ägna åt observation och detta ledde till

återkommande inprovisationer under pressade förhållanden.

Men dessa svårigheter kompenserades delvis av att jag fick oväntad

hjälp av några händelser som inträffade på avdelningen. De händelser

som var viktigast var ett erbjudande till AB-operatörerna att övergå

till avdelning B och en produktivitetsmätning på de tekniska avdelning

arna som pe utförde på uppdrag aven projektgrupp.

~~~~l~~~_~!_~~~~

Inte bara datainsamlingen påverkades av att planen för datainsamlingen

inte fungerade på det sätt som avsågs. Även dataanalysen försvårades
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genom att materialet blev mer svåröverskådligt och måste struktureras

i fler omgångar än vad jag från början avsett.

De data som insamlades var bl a följande:

l. Avdelningens organisation, procedurer, lokaler m m

2. Uppgifter om de olika inslagen i avdelningens självverksamhet

3. Nedteckningar av samtal med operatörer och tjänstemän samt

mellan operatörerna inbördes och med tjänstemän

4. Observationer om grupperingar på raster och fritid

5. Övrigt material som underhand bedömdes som intressant, t ex

operatörernas förslag till samrådsgruppen

6. Material från utredningar som ägde rum under observations

perioden

7. Material från händelser som inträffade under observations

perioden

För analysen av självverksamheten grupperades materialet i tre kate

gorier. Den första omfattade det nödvändiga systemet inklusive en

konkret beskrivning av självverksamheten och dess komponenter. Den

andra kategorin gällde data som kunde belysa avdelningens och skift

lagets produktivitet samt arbetstillfredsställelsen på skiftlaget.

Den tredje kategorin gällde data om sarr~andet mellan självverksam

heten och skiftlagets produktivitet och arbetstillfredsställelse.

I kapitel 5 redovisas beskrivningen av avdelning A och dess miljö

samt självverksamhetens komponenter på avdelning A. Kapitel 6 innehål

ler analysen av avdelningens och skiftlagets produktivitet och arbets

tillfredsställelse • I kapitel 7 analyseras i vilken utsträckning

produktivitet och arbetstillfredsställelse samt självverksamheten

hängde samman.
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Efter analysen av självverksamheten som ett exempel på vad samråds

organisationen kunde uppnå för resultat, övergår rapporten till

att gälla samrådsorganisationens funktionssätt och utveckling. Resul

tatet av dessa undersökningar rapporteras i kapitlen 8 och 9
respektive 10. Det sista kapitlet innehåller sammanfattning och slut

satser av undersökningsresultaten.
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KAPITEL 5. ARBETSORGANISATION OCH SJÄLVVERKSAMHET PÅ AVDELNING A

Syftet med detta kapitel är att redovisa några viktiga inslag i

det nödvändiga systemet på avdelning A samt identifiera och beskriva

självverksamhetens komponenter på avdelningen. Dessa syften skall

uppnås på följande sätt: Först skall en beskrivning av några aspek

ter av avdelning A och dess omgivning lämnas. Därefter skall själv

verksamhetens komponenter på avdelning A redovisas för sig. Det

första är en relativt omfattande beskrivning som innehåller åtskilliga

viktiga dimensioner av avdelning A inklusive självverksamheten.

I det senare avsnittet isoleras de viktigaste inslagen i självverk

samheten på avdelning A.

Avdelning A i produktionssystemet - Organisationen av den direkta

produktionen

De stora avdelningarna (mätt i antalet anställda) var de som utförde

den direkta produktionen. Med det menas att anställda på dessa

avdelningar hade på något stadium direkt kontakt (rörde vid och/eller

såg) med den produkt som skulle levereras till kunden. Den direkta

produktionen, som ovan kallades extern kontakt och te}~iska avdel

ningar, var indelad i två skift. Vart och ett av dessa skift kan i

organisationsplaneform beskrivas som i figur 5:1.

Extern kontakt svarade för mottagning av beställningar, skisser m m

från kunder och omvandling av dessa till arbetsorder och arbetsbe

skrivning som de tre tekniska avdelningarna skulle kunna arbeta efter.

Processledningens formella uppgifter beskrevs i ett dokument på

följande sätt:

Arbetsfördelning/planering. Tillvaratagande av de tekniska
avdelningarnas resurser. Leveranstider • Kvalitetsuppfölj ning ./
Kontroll av halvfabrikat och produkter./ Expedition. Arbets
beredning. Akuta personalfrågor gällande det aktuella behovet.
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isponent (endast dagtid)

Process
ledning
(PL)

Figur 5:1. Den direkta produktionens organisation

Processledaren på vardera skiftet hade två medhjälpare. Den ena sva

rade för arbetsuppgifter på avdelning B och den andre för uppgifter

på avdelning A och C. Verksamheten på avdelningarna kommer att

diskuteras nedan.

Varu- och informationsflöden inom produktionen

"
I figur 5:2 har jag försökt illustrera de viktigaste varu- och infor

mationsflödena mellan de fem direkt producerande enheterna i Zeta AB.

Dessa enheter var beställningskontor, processledning (PL), samt

avdelningarna A, B och C. Av figuren framgår också viktiga beroende

förhållanden mellan t ex avdelning A och B och avdelning C och B,

dvs hur avdelning B: s verksamhet var beroende av hur avdelning A och

C utförde sina uppgifter.
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Order

Skisser
etc
från
kund

---~.. information

r-----~) råvaror/halvfabrikat/produkter

Figur 5:2. Informations- och varuströnunar mellan de producerande
avdelningarna i Zeta. (Skissen påverkad av Eric
Rhenman i Företaget som ett styrt system.)

Förutom att illustrera produktionssambanden i Zeta visar figur 5:2

också den ordning i vilka orderna genomgicks i Zeta AB. Så t ex

gick praktiskt taget alla order genom ordermottagning och via PL.

Därpå gick order t ex till avdelning C och B och levererades, eller

genom avdelning B till leverans eller avdelning A som därpå sände

produkten antingen till avdelning B eller till kunden.

Vidare har jag valt att illustrera ordermottagningens och process

ledningens ställning med hjälp av runda ringar. Detta avser att

illustrera att dessa enheter styrde de övrigas verksamhet. Order

mottagningen utförde sålunda viss förplanering aven orders gång

genom företaget.

Avdelningarnas teknologi

De tre tekniska avdelningarna hade olika inriktning och storlek.

Avdelning C var den senast 'uppsatta. Den bestod av tio kollektiv

anställda arbetare. Den arbetade med en man-maskinteknologi där
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maskinkomponenterna bestod av komplicerade subsystem. En typ av

maskiner var elektro-mekaniska, en annan elektroniska, en tredje

mekanisk-pneumatisk-kemiska och en fjärde elektroniska och kemiska.

Avdelning B var något äldre och sysselsatte omkring 50 man, dvs

ungefär 25 på vardera skiftet. Teknologin på avdelning B var en

blandning av man-maskin- och man-verktygs-system. Maskinerna

på denna avdelning var endera mindre komplicerade eller mer auto

matiserade än på avdelning C. De stora problemen på denna avdelning

hängde samman med det stora antalet operationer som skulle utföras,

samt det stora antalet alternativa sätt som jobben kunde utföras

på. En erfaren operatör på denna avdelning kunde välja operations

följd så att tidsåtgången för jobb nedbringades avsevärt jämfört

med mindre erfarna operatörer.

Avdelning A bestod av 23 operatörer inklusive de som utförde maskin

service. Även denna avdelning bestod av ett blandat man-maskin-

och man-verktygs-system. Maskinavdelningen AA opererade komplicerade

mekaniska maskiner. Bearbetningsavdelningen AB utförde huvudsak

ligen manuella operationer med eller utan hjälp av verktyg. Slutbe

arbetningen AC utnyttjade enkla okomplicerade maskiner av två typer.

Den ena drevs manuellt och den andra elektriskt. Vidare bestod

dessa operatörers arbete också av manuella justeringar och kontroll

av produkten.

Beträffande avdelningens teknologi var den vad beträffar bearbetnings

momentet egentligen flera 100 och vad beträffar maskinavdel-

ningen nära 100 år. Med hänsyn till framryckningen av nya

metoder som de som tillämpades på avdelningarna B och C, förutsåg

VD att avdelning A:s verksamhet skulle komma att nedläggas inom

fem till tio år.
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Företagsledningens krav på avdelning A och den anställde

Avdelning A hade att uppfylla åtskilliga krav från företags

ledningen. De viktigaste av dessa var knutna till begreppen stort

urval, hög kvalitet och korta leveranstider. De för de anställda i

den dagliga verksamheten mest påtagliga kraven rörde kvaliteten och

innehållandet av utlovade leveranstider. Produkturvalet påverkades

nämligen främst av de resurser som avdelningen utrustades med i form

av maskiner, utrustning, procedurer och personal. Hög kvalitet

och innehållande av kort leveranstid påverkades dessutom av de

anställdas motivation.

Att de anställda skulle arbeta snabbt, precist och utföra korrekta

och estetiskt tilltalande jobb togs i stort sett för givet av led

ningen, genom att den förlitade sig på de anställdas yrkesutbildning

och genom ett visst urval av de som anställdes. Det krav som led

ningen däremot ständigt tryckte på var tidhållningen. Det tog

sig uttryck i förväntan att en operatör så snart det kom ett jobb

omedelbart skulle ta itu med det. Om han var upptagen av ett annat

jobb skulle han slutföra detta och sedan direkt ta itu med nästa.

Ett undantag var om det han hade för händer var ett "långjobb". Då

förväntades det att han skulle avbryta detta arbete och ta itu med

mer brådskande jobb. Arbeten skulle inte få vänta i hyllor och på

bänkar i onödan. Om det å andra sidan inte fanns jobb inne, förvän

tades inte den anställde själv sysselsätta sig eller se sysselsatt

ut. Han kunde använda sådana pauser på arbetsgolvet med relativt stor

frihet.

Förutom dessa mer omedelbara krav förväntade sig ledningen att de

anställda skulle ha förståelse för och hjälpa företaget med att

arbeta övertid vid stor efterfrågan eller vid sjukdom. Dessutom

fanns en förväntan på framför allt vissa av AB-operatörerna i fråga

om "flexibilitet", dvs att de av dessa som var kunniga i AA-yrket



95

mot en viss ersättning skulle arbeta som AA-operatörer, när de

ombads om detta. Ett program var också under utveckling som inne

bar att AC-operatörerna skulle kunna bistå AB-operatörerna med

vissa uppgifter.

Organisation och bemanning

Avdelning A var uppdelad i tre underavdelningar, här kallade AA,

AB och AG. Denna indelning följde yrkesindelningen inom hantverket.

M-operatörer hade AB-yrket som grund men hade valt att vidareut

bilda sig på AA. AC-operatörerna och AB-operatörerna var specialise

rade inom sitt område. Det fanns dock en AB-operatör på vardera

skiftet som kunde AA-yrket. på det observerade skiftlaget hade AB2

varit AA-operatör, men återgått till AB, ~ör att han ville ha ett

mer rörligt jobb. Sambanden mellan yrkesgrupperna var således:

Yrkesutbildning - AB-operatörer

I ~) Vidareutbildning

(varav kurs ca
fem veckor)

Yrkesutbildning - AC-operatörer

M-operatör

I samma lokaler som avdelning A fanns också de båda maskinskötarna

MS1D och MS2D. Dessa hade visserligen uppgifter över hela före

taget, men en av deras viktigaste uppgifter var att underhålla och

reparera de fem AA-maskinerna.

M b,estod av sju man. Av dessa gick sex på skift, dvs tre man på

vardera skiftet. Under dagtid bestod avdelningen således i regel

av fyra man och på kvällstid av tre man.

AB bestod av nio man varav en man på dagtid. De övriga åtta var upp

delade på var sitt skift. Under dagtid bestod avdelningen således

av fem man och på kvällarna av fyra.
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AC slutligen bestod av fem man varav en man arbetade dagtid. Denne

man, AC3D, tillbringade dock största delen av arbetstiden, sysselsatt

med maskinskötsel.

Hela avdelningen bestod således av 23 man. Dessa var fördelade på

två skift om nio man vardera och fem på dagtid. på dagtid arbetade

på avdelningen således normalt 14 man och på kvällarna nio man.

Några data om männen på det ena skiftlaget skall också presenteras.

Tabell 5:1. Data om. männen på ena skiftlaget vid årsskiftet 1969/1970

Beteckning Lön Ålder- Senioritet

AAID Maskinbearbetn 3 498/mån 48 16 år

AA2 Maskinbearbetn 625/v 31 5 år

AA3 Maskinbearbetn 625/v 33 5 år

AA4 Maskinbearbetn 625/v 31 5 år

ABID Div adm uppgifter 580/v + 46 4 år
40O/mån

AB2 Manuell bearbetn 580/v 31 l år

AB3 Manuell bearbetn 580/v 32 !::SI år

AB4 Manuell bearbetn 580/v 41 1/4 år

AB5 Manuell bearbetn 580/v 31 1/4 år

ACl Slutbearbetn 2 766/mån 46 6 år

AC2 Slutbearbetn 580jv 25 l t år

AC3D Slutbearbetn + 580/v*) 23 5 år
maskinskötsel

MSlD Ma skinskötsel 773/v*) **j34 4 år

MS2D Ma skinskötsel 580/v 20 3 år

*) Alla daganställda 5 kr/v kompensation för skifttillägg.

3BE) Tillägg för lärling 5 kr/v.
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Beteckningar på män och underavdelningar

De beteckningar på män och avdelning som skall användas är de följan

de: Männen på det undersökta skiftlaget på avdelning A betecknas

med sin undergruppstillhörighet plus en siffra t ex AA2. Männen på

dagskiftet betecknas med undergruppstillhörighet plus ett D, som

betecknar dagskift, t ex AAID. Männen på det andra skiftlaget på

avdelningen, betecknas med undergruppstillhörighet plus en siffra

plus bokstaven B t ex AA2B, vilket syftar på den man som på andra

skiftet satt vid samma som AA2.

Avdelningens lokaler, utrustning m ffi

En skiss gör det möjligt att ge en uppfattning av viktigare inslag i

avdelningens lokaler och utrustning. Avdelningen disponerade över

en stor lokal med fönster invid AB-operatörernas arbetsbänkar. Denna

lokal indelades i tre områden: ett för maskiner, AA-operatörer och

deras utrustning. AA disponerade över fem maskiner varav MI var

äldst, och inte fullt i par~tet med de övriga (figur 5:3).

De jobb som skulle utföras av AA lades av PLI eller PL2 i de små fack

som är markerade på skissen i anslutning till de fem maskinerna.

Dessa fack var åtkonuiga från AB-sidan av den längre bänk som skilde

AA- och AB-enheterna. Viktig utrustning till maskinerna som magasin,

var placerade i närheten. När jobben var klara i maskin placerades

de av AA-operatören på den långa bänken med de gröna jobbmapparna

ovanpå.

AB disponerade nio från väggen utstående arbetsbänkar. Vanligen

utfördes arbetet vid dessa, eller i närheten av de förråd vid vilka

AB-operatörerna hämtade material. Bänkmannen utförde sitt arbete

vid bänken, bakom respektive AA-operatör, men kunde förflytta sig

till AC och in till bänkarna där viss utrustning förvarades. Dess

utom befann sig bänkmannen ofta vid sågarna och pressen i mitten av

S-Berg



~
00.

Ku~d

~kt

EJ

Kontor

~

AC:s
jobbhylla

[il]

... Bänk~

Omkl rum

Avd G +
AB + AG

ISågl

AA:s''brevlådor tf

C"\

eileil

AB:s jobbJ;1ylla

Verkstadsrum

MSID
MS2D
(AG3D)

1.[\

eil

LL~
M5

AAID
O

Bänk

AB
(C= ----------------I\

ISågJ ~ ,

1!B

res

(j)
?'l'
l-l.
ro
ro
o:
<:ro
'"i

P'
<: I o~ Skap
J-l
\:j
l-l.
~; Avd G

lJ::::.

ro
I---Jo
tf
J-l
ro
'"i

~
l-l.



99

lokalen. Jobbhyllan var placerad centralt och högt på AB. Den var

synlig från nästan varje plats på AB.

AC slutligen disponerade ett utrymme nära luckan till expeditionen.

Deras tre pressar stod mot kontoret och några steg ifrån fanns

några andra redskap och maskiner som de ut~ttjade. Från alla tre

arbetsplatserna kunde jobbhyllan lätt betraktas.

I anslutning till arbetslokalerna fanns omklädningsrum för AA och

maskinskötare samt för avdelning C, AB och AC. Vidare hade maskin

skötarna ett litet rum i anslutning till avdelning A.

Produkter

Avdelning A utförde tre olikartade produkter: maskinjobb, manuella

jobb och kombinationer av maskinella och manuella jobb. De maskinella

jobben utfördes huvudsakligen av AA, kompletterades av AB och slut

fördes av AC. De manuella jobben berörde inte AA, utan utfördes av

AB och slutfördes av AC. De kombinerade jobben bestod av maskinella

och manuella komponenter. Sammansättningar av dessa utfördes av AB.

För AC var operationerna desamma vare sig det var frågan om manuella,

maskinella eller kombinerade jobb.

Produktionsprocessen

För att en produkt, eller som det kallades i företaget, ett jobb

skulle kunna utföras på avdelningen, krävdes samordnade insatser

från många personer specialiserade på olika processer i produktionen.

Följande processer kunde urskiljas: inskrivning; maskinarbete,

manuella operationer, bänkarbete, inspektion, slutbearbetning och

kontroll av tillriktning och finish.

Dessutom tillkom processledning vars jobb i detta sammanhang bl a

bestod av följande:
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l. Lämna ut jobborder i AA:s eller AB:s jobbhyllor

2. Förflytta jobb från AB:s jobbhylla till inspektion och när

denna var klar åter till AA:s eller AB:s jobbhyllor

Processer nödvändiga för maskinjobben

I ett typiskt maskinarbete ingick följande processer: inskrivning,

maskinbearbetning, bänkarbete, kontroll och eventuell korrigering,

slutbearbetning och inspektion av finish och inriktning. Mellan

dessa moment utfördes också förflyttningar av jobb eller delar därav.

lO:J Om k~rrekt
Ins1a'ivning -+ Ma skinen -+ Bänk- ~ Insptktion

bearbet- arbete .J,
ning t Om felt ,

l
Slutbe- ~ Ut
arbet-
ning

I
Om fel,

Figur 5:4. Skiss över bearbetningssteg för maskinella jobb

Inskrivningsprocessen

Inskrivningsprocessen bestod i att motta beställningar per telefon,

bud, post eller på annat sätt, samt att översätta, tolka eller på

annat sätt anpassa kunders beställning till begrepp som övriga in

gående arbetsprocesser kunde arbeta efter. Dessutom skulle kund

kontakt besluta om leveranstid. Eftersom åtminstone avdelning A:s

kapacitet var tilltagen i överkant, kunde kundens önsken~l i regel

sättas på arbetsordern.

I regel bestod arbetet av att på skisser förtydliga kundens beställ~

ningar samt fylla i arbetsordern. Denna styrde de arbetsmoment som

utfördes på de olika avdelningarna. Denna process utfördes inne på

kontoret.
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Maskinbearbetningsprocessen

Den första bearbetningsprocessen för maskinjobb på avdelning A var

maskinell. De inskrivna jobben placerades av A i individuella hyllor

hos AA-operatörerna med utgångspunkt från de magasin som maskinerna

i regel var uppsatta med eller hade placerade i närheten samt efter

arbetsbelastning. Med undantag för dessa skäl var det egalt vid

vilken maskin de olika jobben utfördes, ty maskinerna M2 till M5

sades vara likvärda.

Utifrån arbetsorder och skisser uppsattes och utfördes de arbets

moment som beställts. Därefter lades jobb och jobborder upp på

bänken och bänkmannen tog över. Efter inspektion återkom jobb

beskrivningen med angivelser om eventuella felaktigheter. Korrekta

komponenter framställdes. Bänkmannen ersatte sedan de f·elaktiga

delarna med de korrekta.

Bänkarbete

Denna process bestod i att ta hand om maskinjobbet eller korrige

ringar av detta, putsa, skrapa, såga, passa samt ytterligare några

aktiviteter. Därefter placerades jobbets viktigaste del i jobb

hyllan för vidare befordran av FL till inspektion.

Korrigeringar innebar också att felaktiga komponenter togs bort och

ersattes av korrekta.

Når ett jobb godkänts av inspektionen gjordes det i ordning för

slutbearbetning och förflyttades till AC av bänkmannen. Hos AC

placerades jobbordern i hyllan och jobbet på arbetsbänken. Ett av

de viktigaste momenten för bänkmannen var tillriktningen av jobbet

som kontrollerades av AC-operatörerna.
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Inspektionsprocessen

Denna process utfördes på kontoret. Den innebar en detaljerad jäm

förelse mellan kundens beställning och jobbets viktigaste del.

Processen utfördes aven person och när denne var överbelastad, kunde

processledning och kundkontakt ibland bistå.

Ifall felaktigheter hittades markerades dessa och jobbet återfördes

till AA eller AB. Om det var stora felaktigheter inspekterades det

åter.

När jobbet var felfritt återgick det till bänkmannen för åtgärder

och sedan till AC.

Slutbearbetning

Den sista processen i bearbetningsstegen på avdelning A kallas här

slutbearbetningen. Den bestod av att ta hand om de jobb som kom

från AB, läsa kundens beställning, sätta upp och utföra slutbearbet

ningen. När resultatet av denna var klar, skulle operatören noga

granska jobbet med avseende på yttre drag som finish och inriktning.

I fall av dålig kvalitet kunde AC-operatörerna själva göra mindre

korrigeringar. Vid större felaktigheter i inriktning och återkomman

de genomgående låg kvalitet t ex beroende på maskinernas funktion,

skulle detta påpekas för vederbörande maskinoperatör så att denna

kunde vidta åtgärder t ex kalla på maskinskötare.

Processer nödvändiga för manuella arbeten

Skillnaden mellan manuella och maskinarbeten bestod av att maskin

bearbetningen ersattes med en manuell process. Av framför allt

tekniska men ibland ekonomiska eller estetiska skäl var det nämligen

omöjligt att tillverka vissa produktstorlekar och varianter på

annat sätt än för hand.
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Manuella arbeten omfattade följande processer: inskrivning, manuell

bearbetning inklusive bänkarbete samt eventuella korrigeringar därav,

inspektion, slutbearbetning inklusive yttre inspektion.

lAO::j Om ~rrekt
Inskrivning--+Manuell--+Inspektion

bearbet- ~
ning Om fel
t

Korrige-
ringar

l
Slutbear- ---+ Ut
betning

Figur 5:5. Skiss över samband mellan processer och underavdel
ningar: Manuella jobb.

Manuell bearbetning

Efter inskrivning placerades jobben i en gemensam hylla för de två

eller tre operatörer som var avdelade för denna typ av jobb. Den

enda tillkommande bearbetningsprocessen i denna kedja jämfört

med maskinarbeten, var manuell bearbetning. Denna process innebar

att jobben i stället för aven maskin utfördes för hand.

Eventuella korrigeringar utfördes också för hand. I den menuella

bearbetningen ingick bänkarbete i den mån det var aktuellt. Denna

process utfördes då inte av bänkmannen utan av den AB-operatör som

utförde de andra manuella momenten.

Kombinerade manuella och maskinella arbeten

Ibland förekom kundorder som krävde en kombination av manuella och

maskinella arbeten. De tillkommande momenten för sådana arbeten

var i regel obetydliga och utfördes som bänkarbete.
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Specialjobb och mindre korrigeringar

Vid små, brådskande jobb tillämpades ett förenklat förfarande om

jobben av kundkontakt hade utmärkts med specialmarkering. Vid sådana

jobb inspekterade och korrigerade AA- eller AC-operatörerna själva

jobben, beroende på om det var ett maskinellt ell~r manuellt jobb.

Når dessa aktiviteter var klara kunde jobben direkt förberedas

för AC.

Fördelen var självfallet att jobben inte gick den tidsödande omgången

över hyllan, med PL till inspektion, som ofta var högt belastad

och där jobben fick vänta. Konsekvensen för AA- och AB-operatörerna

var att ansvaret för ytterligare ett inslag av produktens kvalitet

låg på dem vid detta slag av specialjobb.

Samma förfarande kunde tillämpas vid maskinella eller manuella jobb,

som efter inspektion visade mindre omfattande felaktigheter. på

detta sätt kunde tidsåtgången för ytterligare inspektion och korri

gering avsevärt nrlnskas.

Självverksamheten på avdelning A

Ovan har några viktiga aspekter inklusive inslag i självverksamheten

på avdelning A beskrivits. I detta avsnitt skall de viktigaste in

slagen i och förutsättningarna för självverksamheten identifieras

och beskrivas.

Identifieringen av 'självverksamhetens komponenter på avdelning A

visade sig vara svårare än beräknat. Når representanter för före

tagsledningen och anställda talade om självverksamheten, tenderade

de att hänvisa till de inslag i arbetsorganisationen som hade överförts

till avdelning B. Arbet,sledningens förändrade roll innebar att

svara för en funktion som kundkontakt eller processledning. Vidare

nämndes att ansvaret för tidhållning och kvalitetskravens innehållan

de skulle ligga på dem som kunde påverka dessa dimensioner av den

färdiga produkten, dvs i regel operatörerna.
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Protokollen från den projektgrupp på avdelning A som utvecklade

självverksamheten och observation av aktiviteter och interaktion,

visade att en annan definition av självverksamheten kunde vara

fruktbarare för den fortsatta diskussionen. De viktigaste inslagen

i självverksamheten bestod enligt detta synsätt av:

l. Indirekt jobbutläggning och jobböverföring

2. Ansvar för tidhållning hos de anställda

3. Ansvar för kontroll och viss inspektion låg inom avdelningen

bland operatörerna

4. Bänknlannafunktionen på AB

5. Rotationen av arbetsuppgifterna på AB

Det mest iögonfallande i självverksamheten var den indirekta jobb

utläggningen och jobböverföringen samt processledningens blygsamma

roll i det rutinmässiga framställandet av produkterna. Man kan säga

att arbetsledningens roll förändrats i detta system. Vidare hade man

minimerat den nödvändiga interaktionen mellan arbetsledning och ope

ratörer samt mellan operatörerna inbördes.

Några viktiga förutsättningar för den indirekta jobbutlaggningen och

jobböverföringen samt att ansvaret för tidhållningen kunde läggas på

operatörerna, var systemet med jobborder, jobbmappar och jobbhyllor.

Jobborder och jobbmapp

Jobbordern och jobbmappen var en förutsättning för indirekt jobb

utläggning och jobböverföring samt för förläggning av ansvaret för

tidhållningen på operatörerna.

Grundtanken med jobbmappen var att den skulle innehålla entydig och

fullständig information om jobbet. Genom detta system skulle ingen

muntlig interaktion krävas mellan de i processen ingående människorna.

För ett maskinjobb blev gången av jobbmappar den följande.
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Inskrivning --+ Processledning --+ AA --. Bänlanan .-+ Inspektion --+

---. AA~Bänlanan~ AG

Det enda tillfälle då muntlig interaktion krävdes var när AC funnit

något fel och kontaktade bänlanan eller AA-operatör.

För att detta skulle fungera krävdes att fullständiga och entydiga

informationer ingick i jobbmappens innehåll. Det viktigaste inslaget

i jobbmappen var jobbordern. Denna var en omsorgsfullt utformad

blankett, som innehöll ett stort antal uppgifter bl a om vilka

aktiviteter som skLllle utföras, hur de skulle utföras, var och i vilka

storlekar. på en framträdande plats på jobbordern angavs den tid

punkt då jobbet skulle vara färdigt. Jobbordern plus - i förekommande

fall - ritningar, skisser och förklaringar från kunden, lades i en

genomskinlig grön plastmapp. Det var denna plastmapp som av process

ledningen bars ut på avdelning A till någon av AA-operatörernas

hyllor eller till den s k AB-hyllan.

J obbhyllorna

En annan förutsättning för den indirekta jobbutläggningen var jobb

hyllorna på AA, AB och AG.

Dessa skilde sig åt. på AA fanns fem individuella jobbhyllor, som

såg ut ungefär som öppna brevlådor. I dessa placerade PL nya maskin

jobb. Dessa brevlådor hade ingen tidsindelning. Tidsindelning hade

däremot AB- och AG-hyllorna, som var gemensam för AB-operatörerna

respektive AG-operatörerna (se tabell 5:2 och 5:3).

Utläggningen av jobbmappar i hyllan on~esörjdes av PLI eller PL2,

som då placerade t ex ett 7.30-jobb i något av 7.30-facken, etc. Om
bänkmannen hade mycket att göra under det att någon av de övriga AB

operatörerna väntade, kunde bänIDuannen ta jobbmappen från bänken och

placera mappen i hyllan, under den tid som stod på jobbmappen. Så
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t ex placerades ett jobb som hade färdig tid 10.00 på Förmiddag.

Rubriken Post avsåg en tidpunkt på kvällsskiftet vid 21-tiden då

jobb kördes till en postlåda vid järnvägsstationen.

7.30 12.30-15.00

NÄSTA DAGAR

1l5.'10

FÖRMIDDAG INSPEKTION

POST

TILL AG

Figur 5: 6 o Skiss av AB-hyllan

Når bänkmannen utfört sina åtgärder placerades en jobbkomponent

i jobbmappen tillsammans med övrigt material och jobbmappen lades i

Inspektions-facket. Når PLI eller PL2 passerade tog de med sig

jobbmappen till inspektion på kontoret.

När inspektionen. var klar och det var frågan om korrigering place

rades jobbmappen av PL hos den !A-operatör som utfört jobbet eller

i AC:s jobbhylla om det var ett manuellt jobb.

Om jobbet var felfritt placerades mappen av PL i facket "Till AG".

Bänkmannen tog hand om jobbmappen och denne letade fram resterande

jobbkomponenter, färdiggjorde dessa och överförde jobbmapp och

komplett AÅ- och AB-jobb till AG.
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7.30 FÖRMIDDAG 15.30

POST

12.30-15.00

NÄSTA DAGAR

Figur 5:7. Skiss av AG-hyllan

AG-hyllan var utformad på likartat sätt som AB-hyllan, med undantag

av att den var mindre och saknade fack för inspektion och Till AG.

I AG-hyllan placerade bärllimannen jobbmappen i relevant fack, med

utgångspunkt från jobbordern. Resterande delar av jobbet som AG

reparatörerna utnyttjade skulle placeras på AG:s bänkar.

Därefter skulle AC-operatören läsa jobbordern, sätta upp maskinen

och utföra jobbet.

Kontroll förlagd till operatörerna

Decentraliseringen av kontrollen till operatörerna var inte lika

iögonenfallande som den indirekta jobb~tläggningenoch jobböver

föringen.

Det fanns två kontrollinslag i A-avdelningens arbetsuppgifter.

Den ena var av mindre omfattning och intermittent och bestod av

inspektion av jobb med specialmarkering. Dessa jobb var i allmänhet

små och ett förenklat förfarande hade bedömts vara önskvärt.

Viktigare var den kontroll av finish och tillriktning av jobben som

AG-operatörernå utförde. Når det gällde finish kontrollerade AG-
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operatörerna i huvudsak att finishen var tillfredsställande. Vid

smärre felaktigheter kunde detaljer korrigeras. När det gällde

kontroll av tillriktning hade AC-operatörerna ett enkelt mätförfa

rande och beroende på vad detta gav för utslag godkändes jobbet,

eller återgick till bänkmannen.

Bänkmannaskapet och jobbrotationen på AB

Förutsättningen för indirekt jobbutläggning och delegering av ansvar

för tidhållning och kvalitet, var konkreta föremål som jobbhyllor,

jobbmappar, jobbarder och mätinstrument. Bänkmannaskapet och jobb

rotationen på AB hade inte någon motsvarighet till dessa konkreta

komponenter. Icke desto nundre hade AB den mest komplicerade och

med avseende på sjä1vverksarrmeten mest utarbetade organisationsformen.

AB bestod på dagskift av fem och på kvällsskift av fYra man. Mannen

på dagskiftet utförde vissa servicefunktioner för hela avdelningen

såsom inköp, underhåll av förråd och en del andra transaktioner,

tidsuppgifter m m.

De övriga männen, de som gick på skift, hade ett antal urskiljbara

uppgifter. Dessa var:

l. Bänkarbete • Denna uppgift hängde nära ihop med och kompletterade

AA-operatörernas (se beskrivningen ovan)

2. Manuella jabb

3. Återläggning

Dessa jobb var organiserade på följande sätt. Huvudansvaret för bär~

arbetet låg på bänkmannen. Uppgiften som bänkman roterade mellan

de fyra männen varje vecka. Det var dagmannen som höll reda på den

na rotation. Bänkmannen koncentrerade sig på de jobb som kom

från AA och på jobbhyllan de jobb som kom från inspektion. Men om

bänkmannen blev överlastad med jobb och någon av de övriga var ledig

eller häll på med långjobb, kunde bänkmannen placera en jobborder
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i AB-operatörernas hylla på "tidplats". Detta var en signal till de

övriga operatörerna att utföra bänkarbete på detta jobb.

Återläggning var en rutinbetonad uppgift, som bl a bestod av sort~ring

och återläggning av material som skulle återanvändas samt slängning

av förbrukningsmaterial. Denna uppgift utfördes endast på dagskiftet

och uppgiften roterade på daglig basis. Männen själva skötte denna

rotation. Uppgiften hade dessutom relativt låg prioritet. Om avdel

ningen var överbelastad eller någon var sjuk, var detta den uppgift

som drogs in om så behövdes. Det viktiga var att utrymmena inte

blev alltför fulla, inte när uppgiften utfördes.

De operatörer som inte var uppbundna av bänkarbete eller återläggning

på dagskift i regel två och på kvällarna tre - ombesörjde de manuella

jobben och bistod, när så behövdes, bänkmannen.

Sammanfattning

Efter en analys av avdelning A ooh dess omgivning, var det möjligt att

frilägga några viktiga dimensioner i självverksamheten. Dessa

var de följande:

l. Indirekt jobbutläggning och jobböverföring

2. Ansvar för tidhållning hos de anställda

3. Ansvar för kontroll och viss inspektion låg inom avdelningen

bland operatörerna

4. Bänkmannafunktionen på AB

5. Rotationen av arbetsuppgifterna på AB

Ovanstående inslag i avdelning A:s organisation betraktas som

resultat av samarbetet mellan företagsledning och anställda när det

gällde utformningen av avdelningens organisation. Hade ovanstående

organisation några inslag, som skilde sig ifrån organisationsformer

som utformas av t ex företagsledningen eller dess experter utan eller

med ringa samråd med de anställda? Ett försök att angripa denna fråge

ställning redovisas i det följande.
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KAPITEL 6. PRODUKTIVITET OCH TILLFREDSSTÄLLELSE PÅ AVDELNINGEN

OCH SKIFTLAGET

I föregående kapitel kartlades självverksamhetens komponenter på

avdelning A samt deras samband med andra faktorer inom framför allt

det tekniska systemet. Syftet med detta kapitel är att redovisa

analysen av produktivitet och arbetstillfredsställelse på avdelning

och skiftlag. De frågor som hela tiden finns i bakgrunden är i

vilken utsträckning det varit möjligt att kombinera hög produktivitet

och arbetstillfredsställelse samt i vilken utsträckning självverksam

hetens komponenter påverkade produktivitet och tillfredsställelse.

Den senare frågan tas upp i kapitel 7.

Ett inslag i datainsamlingen som framgår av nedanstående redovisning

av analysresultatet, var att jag i linje med citatet i kapitel 3 ur

Lombard (1955) prövade in~ryck från observationer, genom att insamla

ytterligare observationer. Detta framträder i dataredovisningen

så att de flesta påståenden är belagda med flera observationer ofta

av olika typ.

Indikationer på hur avdelningen uppnådde organisationens syften

När det gällde avdelningens uppfyllande av de krav som fö!etagsled

ningen ställde, visade det sig att jag under hand kunde erhålla goda

data. Nedan har dessa indelats i två grupper. Den ena gruppen omfattar

data om hela avdelningen. Den andra omfattar data om skiftlaget.

g~~~-~~~~~~~~~-~

Någon statistisk undersökning av avdelning A:s effektivitet och

produktivitet var inte möjlig att genomföra, eftersom företaget inte

förde någon effektivitets- och produktivitetsstatistik. Detta be

rodde i sin tur på att de viktigaste effektivitetskriterierna var

kvalitet och tidhållning.
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Vissa data om avdelningens effektivitet i dessa avseenden fanns

dock i det insamlade materialet. I några intervjuer yttrade sig

några representanter för tjänstemännen om avdelningen. Den viktigaste

indikationen på i vilken utsträckning avdelningen uppfyllde orga

nisationens mål var den tidsstudie PC utförde beträffande hur lång

tid jobben tog, samt hur försenade de var i samband med en projekt

grupps arbete.

Dessa data var entydiga och visade att avdelning A, mätt på dessa

sätt var företagets effektivaste produktionsavdelning.

BKlD och förre produktionschefen om avdelning A.

Den mest seniore tjänstemannen på beställningskontoret var BKlD.

Han sade bl a följande:

BKlD: ••• En svårighet är att hålla leveranstiderna. Nu har vi själv

verksarrillet som gör att killarna skall gå på tiderna. Det före

faller som om grabbarna ofta är optimistiska eller skiter i det.

De tror att tiderna är något vi hittar på. De vet kanske inte

att det skall vara ett sammanträde med tio direktörer kl. 15.00.

Om de får vänta, kostar det pengar. Nu genom att vi släppt

den direkta arbetsledningen och har processledning, innebär

det att med så mycket personal skall grabbarna göra det själva.

Hade vi arbetsledning, skulle han kunna gå runt och ta reda på

hur läget är och påminna osv. Det finns alltid folk som inte

vill jobba också.

CB: Var finns de större problemen? på två eller tre trappor?

BKID: Det är svårare däruppe. Den jävlar anamma känsla, som finns

på avdelning A, den finns ej däruppe.

Förre chefen för två av de tre tekniska avdelningarna A och B var liC.·

Denne sade bl a:

DC: Men jag har väl åsikten att självverksamhet går bättre på

två trappor än på tre trappor. Alla har yrkeskunskaper, vilket

inte finns på tre trappor, eller i varje fall på en lägre nivå.
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Om man kunde genomsyra alla med en j~vlar anamma känsla, så

skulle det gå bättre. Jag tror dock vi är på väg ditåt .••

En utredning om jobbförseningar på de tekniska avdelningarna

De intryck av avdelningens effektivitet som undersökaren fått

genom egna observationer samt uttalanden från arbetsledningen,

bekräftades aven utredning om jobbförseningar som FC utförde i en

projektgrupp (se nedan).

Bakgrunden till utredningen var att VD ansåg att företagets korta

leveranstider inte längre var en realitet. 'Utredningen skulle loka

lisera var förseningar uppstod. Utredningen resulterade i att avdel

ning A var den avdelning som hade de bästa värdena när det gällde

genomsnittligt antal minuters försening per jobb. Denna uppgick

beroende på hur man räknade till mellan 20 och 30 minuter.

Som jämförelse kan nämnas att B-och C-avdelningarna hade värden

uppemot 240 minuter. A:s värden ansågs t o ffi innebära inga för

seningar alls, eftersom de kriterier FC specificerat för förseningar

var hårddragna och det fanns viss reservtid inbakad. Jobben skulle

hinna till kunden i utlovad tid ändå, tack vare den effektiva

leveransorganisationen.

Konsekvensen av denna utredning var att den "friaden avdelning A

helt och hållet från vidare utredande och åtgärder. Samtidigt

inriktade den företagsledningens uppmärksamhet på de allvarliga

problem som uppdagats på avdelning B och C, speciellt på de jobb

som utfördes av C för att slutföras av B.

Övrigt

Det fanns tecken på att beställningstjänstemännen, när de hade

möjlighet, lade jobb på avdelning A i stället för avdelning C,

trots att VD förordade en ~otsatt policy. Detta kunde förklaras

av att A var snabbare och pålitligare än C, som bl a hade stora

9-Berg
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problem i samband med att vissa maskiner gick sönder. Avdelning A

var inte lika maskinberoende. Dessutom var systemet mer flexibelt

vid störningar.

ytterligare ett tecken på avdelningens effektivitet i mer än ett

avseende var att den fungerade som en introduktions- och utbildnings

avdelning för nyanställda. Företagsledningen hade tyckt sig finna

att det var effektivare att rekrytera folk till avdelning A och

utbilda dem i egen regi för framför allt avdelning B, men också C,

jämfört med att rekrytera direkt till dessa avdelningar. Det var

framför allt AB som fungerade som utbildningsenhet och förberedelse

för avdelning B. Det som representanter för företagsledningen

betonade var, att avdelning A kunde vänja anställda vid företagets

sätt att arbeta, bland annat det stora sortimentet, kvaliteten och

tidhållningen. Dessutom betonades, att den anda som företagsled-·

ningen försökte att sprida - att alla skulle hjälpas åt för att få

jobben snabbt genom företaget - den främjades främst bland nyanställda

genom en tid på avdelning A. En annan faktor i denna bild var

också, att det inte fanns särskilt gott om yrkesmän för avdelning

B att rekrytera.

ytterligare ett tecken på avdelningens effektivitet var att

företagsledningens program för att öka flexibiliteten på avdelningen

fungerade. på a vdelning A gällde detta f ramför allt två AB

operatörer, en på vardera skiftet, som var utbildade AA-operatörer.

Vid stor arbetsbelastning eller när någon AA-operatör var

frånvarande, kunde processledningen vidta åtgärder för att den

AA-utbildade AB-operatören arbetade som AA-operatör för kortare

eller längre perioder. Detta fungerade relativt smidigt på det

skift som observerades. Enligt uppgift, fungerade det också på

det andra skiftlaget.

Ovan har redovisats data som visar att avdelning A var företagets

mest effektiva. Dessa slutsatser stöddes av uttalanden om och

observationer av det ena skiftlaget -CA) på avdelning A.
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De flesta på skiftlag A avdelning A arbetade under en accepterad

norm att i utlovad tid klara de jobb som beställts i ett utförande

som uppfyllde de högt ställda kvalitetskraven.

Några data som låg till grund för dessa slutsatser var bl a de

följande:

PLI: på andra arbetsplatser dricker grabbarna öl och man tror inte

sina öron när förhållandena beskrivs. Vore det så här, skulle

jag inte trivas så bra. Jag har kompisar som brukar beskriva

AB-och AA-operatörer som riktiga jävlar. Då brukar vi debattera.

Har Du hört om killen som slutade här? Han hette ••• Han

var slö. Det gick så långt att han blev utfrusen. Grabbarna

själva var inte nöjda. Han var på väg att bli avskedad, men

jag tror han hann säga upp sig.

PLI kunde också jämföra skiftlag A, avdelning A, med skiftlag A,

avdelning B, efter att han hade tillbringat en tid på avdelning B

för att observera och försöka bringa reda i förhållandena

därstädes.

PLI: Det verkar överhuvud taget som om självverksamheten däruppe

fung~rar sämre. Man tar inte initiativ, man hämtar inte gärna

jobb på hyllan. Vad det beror på kan jag inte säga, om det är

fär stort, opersonligt, felorganiserat. Vi hade nyligen en

ommöblering däruppe. Efter det har det blivit bättre •••

Här nere försöker man hålla t ex 7.30 jobben. Däruppe är det

inte samma gnista.

En observation som belyser sättet att arbeta på avdelning A, skift

lag A, var bl a den följande:

PLI frågade AB5 om ett långjobb,' som denne höll på med. Av olika

skäl var detta jobb ovanligt besvärligt, samtidigt som det brådskade.
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PLI föreföll vara inställd på att jobbet -ej skulle hinnas med på

detta skift utan slutföras nästa dag. Han skrev nämligen ett med

delande till PLlB som skulle uppmärksamma PLIB på att jobbet bråd

skade och måste slutföras med högsta prioritet. Men det visade sig

att AB5 fick jobbet klart 0030 och jobbet kunde expedieras samma kväll.

Det fanns också tecken på att företagets intressen och de anställdas

behov i arbetet var förenade på ett tillfredsställande sätt. T ex

föreföll kvalitetskraven vara accepterade och internaliserade,

vilket bl a följande episod illustruerar.

AB4: Om det här inte är tillriktat får vi den där farbrorn AC2 på

oss. Han har sina grejor för att se att vi gjort det hela rakt.

CB: Vad .gör han då?

AB4: Han ber bänkmannen fixa det. Den som är bänkräv är samtidigt

korrigerare. Om han inte går på oss får han själv fan.

CB: Är kunderna alltid så noga då?

AB4: Jag vet inte, men om inte kunderna är på honom, så är VD

det. Då blir det ett jävla liv. Vad jag hört så tar han

bra betalt för jobben och då tycker man ju att kunderna har

rätt att fordra kvalitet.

Inga tecken på produktionsbegränsande normer eller gruppbildningar

med front mot organisationens syften observerades.

I en intervju berättade AB] om hur man på AB hade varit i stånd

till att klara av avdelningens jobb med bara två man på skiftet,

under period på hösten 1969. Enligt AB] berodde detta dels på att

organisationen hade fungerat bra, dels på extra insatser från

AB-operatörernas sida. Ovanstående data antyder att produktivitets

situationen på skiftet var god. Men vad som också kan konstateras

är att ovanstående data framför allt säger något om AB. Detta kan

bero på att ,det var" lättare att observera AB. Samtidigt fanns

det ett. uttalande från PLI som antydde att dennes attityd var mer

positiv till AB-än M-operatörerna. Möjligen var denna attityd

påverkad av produktivitetssituationen.
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Trivsel och arbetstillfredsställelse

Ovanstående material har givit vid handen att produktiviteten på

avdelning A och skiftlag A uppfyllde högt ställda krav. Hur förhöll

det sig med arbetstillfredsställelse och trivsel bland operatörerna?

Sett över hela skiftlag A var arbetstillfredsställelsen och trivseln

god. Men bilden var mer komplicerad än när det gällde produktivite

ten. Det fanns nämligen skillnader mellan framför allt AB-operatörerna

och AA-operatörerna. AB-operatörerna gav ofta spontant uttryck

för god trivsel och arbetstillfredsställelse, under att det

beträffande AA-operatörerna framkom åtskilliga tecken på att

deras situation inte upplevdes lika tillfredsställande som AB

operatörernas. AC-operatörerna föreföll att arbeta i en situation

som påminde om AB-operatörernas.

Social tillfredsställelse

Ett viktigt inslag när det gäller trivsel i arbetet är de möjligheter

till social tillfredsställelse som det erbjuder. Ett försök att under

söka delar av denna trivselaspekt gjordes. Syftet var att kartlägga

eventuell gruppbildning, informellt ledarskap och förek0mst av grupp

medlemmar som var isolerade från övriga.

Det visade sig att det fanns relativt få fasta gruppbildningar på

skiftlag A. En av de genomgående gruppbildningarna formades av AB3,

AB4 och AB5. Dessa åt tillsammans på dags- och kvällsskiftet samt

umgicks·· på övriga lediga stunder.

AA2, AA3 och AA4 bildade en grupp som drack kaffe tillsammans på

dagtid samt gjorde ibland gemensamma lunchpromenader. AAID och

ABID åt tillsammans på dagskiftet och tog gemensamma lunchpromenader.

ytterligare en relativt stabil grupp var kvällsskiftets mat- .och

kaffegrupp. Den bestod av AA2, AA4, ACl, AC2 och AB2.
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När det gällde grupperingen vid måltider på dagskiftet, var det

svårt att finna några mönster, då utrymmena inte möjliggjorde fri

placering. Några återkommande drag var de följande.

AB3, AB4 och AB5 åt tillsammans liksom AA1D och ABlD. Dessa senare

tog som nämnts en lunchpromenad tillsammans. Vidare åt AC2 hemma

och AA3 åt ensam vid sin maskin. Av de återstående var AA2 och AA4

i regel tillsammans. Ibland ingick också ACl och AB2.

Denna analys visar bland annat på ett marginellt deltagande i

gruppbildningen för ACl, AB2 och AA3. Men ingen av dessa var isolerad

från de övriga. AA] deltog t ex i kafferaster med AA2 och AA4

när man hade dagskift. AB2 och ACl deltog i kvällsmatgruppen, dvs

då AC2 var med.

Den främste kandidaten när det gällde rollen som informell ledare i

gruppen var AC2. Denne umgicks fritt med alla på skiftlaget i

arbetet och på raster. Men det var inte frågan om en koncentration

av det informella ledarskapet till AC2. Andra individer som stod

i centrum för interaktion var framför allt ABID, AAlD, AB] och AA2.

Sammanfattningsvis skall här sägas att gruppbildningen föreföll

relativt pluralistisk med relativt vida ramar för individuella av

vikelser. Det informella ledarskapet var inte särskilt koncentrerat

på en eller ett fåtal individer. Ingen av operatörerna var isolerad

eller utesluten ur gemenskapen. Inte heller föreföll gränserna

mellan olika undergrupper av yrkesmän, som kunde tänkas begränsa möj

ligheterna till interaktion i Qch utanför arbetet, vara ogenomträng

liga. Slutsatsen beträffande möjligheterna till social tillfreds

ställelse är att skiftlaget gav goda möjligheter för olika slags

människor att finna den grad av social kontakt som vederbörande

önskade.
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Undersökningen av möjligheterna till social tillfredsställelse i

arbetet och på raster gav en relativt positiv bild av trivse1

situationen på skiftlaget. ytterligare analys av observationer och

intervjudata avslöjade dock att förhållandena inte var enhetliga

för operatörerna. Nedan skall data om AB-operatörerna och AA-ope

ratörerna kontrasteras mot varandra. Det är viktigt att påminna

om att om man jän~ör dessa underavdelningar på detta sätt kan lätt

det intrycket uppkomma att förhållandena var perfekta för AB och

undermåliga för AA. AB-operatörernas situation var dock inte perfekt

lika litet som !A-operatörerna var undermålig. Det var snarast så

att arbetstillfredsställelsen var mycket god hos AB-operatörerna

och något lägre för AA-operatörerna.

En jämförelse mellan de samtal undersökaren hade med AA- och AB

operatörerna visade att samtalen med AB-operatörerna karaktäriserades

bl a aven begränsning till t ex trav- och idrottsresonemang, för

utom att de besvarade frågor om procedurer och arbetsuppgifter.

Vidare uttryckte AB-operatörerna spontant tillfredsställelse med

sin arbetssituation. Detta hände i mycket mer begränsad omfattning i

samtal med AA-operatörer. Dessa hade i motsats till AB-operatörerna

mycket att tala med undersökaren om, huvudsakligen beträffande sin

arbetssituation.

När AB-operatörer talade med undersökaren hände det som nämnts ovan

att positiva inslag i arbetssituationen spontant framhölls. Några

exempel är de följande:

AB4: på vanliga ställen får man kolla AA-operatörerna mycket mer

än här. Vad jag förstår tar man in AA-operatörer bara på

rekommendationer. Når det är något jag skall fråga om går

jag bara till PLI. Han vet var saker och ting finns. Nu har vi

mindre att göra med honom. Han skall ägna sig mer åt kund

kontakter.
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CB: Vore det inte lättare att ha en jämnare arbetsbelastning?

AB4: Kanske det. Men det är inga problem. Om vi har fullt med

jobb så är det ingen som skyller på oss om det går galet: Alla

vet att vi jobbar för fullt. Om vi har litet att göra, är

det ingen som begär att vi ska städa eller se upptagna ut.

PLI är ju väldigt lugn, vilket gör att det är lätt att ha med

honom att göra.

AB4 berättade om negativa erfarenheter från sin förra arbetsplats.

AB4: på det här företaget är det annorlunda. Jag kan gå in till

PLI och säga vad jag tycker. Han säger då inte att det där

har Du ingenting med att göra. Och han kan ge besked och kan

säga till om jag har fel. Han sitter inte bara och jamar med,

skall Du tro. Det är en kis som verkar ha hamnat på rätt plats.

Men det finns kisar som när dom blivit basar så är det

som de inte kan snacka som vanligt med sina arbetskompisar.

De blir dryga på något sätt.

CB: Vad tycker Du om bänkjobbet?

ABJ: Det är inte något som jag längtar efter precis. Det ar inte så

skapande som de manuella jobben. - (Senare.) En sådan här

kväll går det an att vara bänkman. Vi har inte så många order

(manuella), och då kan grabbarna hjälpa mig. Andra kvällar får

man springa mellan jobben och är sve~tig, vilket int'e är så

roligt.

!ElD och ABJ förberedde en arbetsgrupp eller utförde vissa rekog

noseringar som de hade lovat gruppen. AB) kommenterade arbetet för

undersökaren.

ABJ: Det här är planeringsjobb. Det gillar jag. Man försöker ta

vara på det som är bra på förra jobbet och lära sig det som

är bra i detta jobb. En del jobbar från 7 till 4 och skiter
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i resten. Det gäller ju att lägga upp jobbet så att man får

det bra. Men det byts ju så många killar här så det har svårt

att slå igenom. Men skall man stanna på en firma ett tag,

kan man ju anstränga sig.

I sina uttalanden ger AB4 intrycket av att han upplevde en miljö som

k~raktäriserades av att de överordnade var insatta i och för~tod

AB-operatörernas situation. Ett annat inslag var att ojämnheten i

arbetsbelastningen togs med jämnmod och inte gav upphov till något

bekymrat grubblande av någon omfattning för AB-operatörerna. De var

med andra ord inte särskilt känsliga för smärre nackdelar i arbetet.

AB3 talar å sin sida om de manuella jobben som skapande och att bl a

arbetsgrupperna ger ett utlopp för AB3:s intresse för utveckling i

arbetet.

I regel var samtalen med AB-operatörerna om arbetet mycket korta.

Ett längre samtal uppstod med ABID, men så småningom kom också det

in på idrott.

Efter att ABID hade berättat om sina arbetsuppgifter sa han:

Det är klart att grabbarna kunde jävlas med mig genom att när

förbrukningsmaterial håller på att ta slut, inte säga till mig.

För att sen komma med gliringar att jag inte sköter mitt jobb.

Men här finns ingen avundsjuka. Det är ingen som säger något

eller talar nedlåtande om en. Jag räknas inte som bas. Det

visar sig väl genom att jag blev vald att representera ifråga om

löner, att jag inte går deras (nick mot kontoret) ärenden •••

Du har kanske märkt att skiftlagen är lite grand olika. Det

ena pratar idrott och det andra är lite mer fackligt. Man

ogillar inte varandra. på det här skiftet är det mest politik

och arbetsförhållanden, men man diskuterar idrott även på detta

skift. T ex kommer härifrån åtta man till bordtennis: AC2,

jag, AB2, AB5, AA2, AAID, AB] och (en nyanställd) AB6. på som-
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rarna har vi två fotbollsgäng. Dessutom har vi hockey-bockey

där MS2D deltar. I handbollslaget är AA2 lagkapten och det

är många som är med, bl a MS2D och AB2. på tre trappor vet

jag att de har bowling.

Övergång till avdelning B

Förutom uttalanden som innebar uttryck för tillfredsställelse med

situationen, fanns det ett annat mycket mer övertygande belägg för

arbetstillfredsställelsen på AB. I branschen och företaget hade

länge talats om nedläggning av arbetsplatser som avdelning A på grund

av tekniska framsteg och ökad användning av ny teknologi. Framväxten

av avdelning B och C var i detta företag ett uttryck för dessa

tekniska förändringar. Företaget erbjöd under undersökningens gång

AB-operatörerna en 5-veckors omskolning med full lön, ackords

kompensation och skifttillägg. Når företagsledningen förhörde sig

om intresset för detta, visade det sig vara blandat. på skiftlag A

tackade bl a AB2 nej och ABJ svarade inte på förfrågan. AB4 var

intresserad av att övergå under det att AB5 var mer osäker. på det

andra skiftet var intresset ännu lägre att övergå. Tre av de fyra

tänkbara operatörerna tackade nej.

De resonemang som fördes mellan AB-operatörerna var också avslöjande

beträffande trivseln på avdelningen.

AB5: Jag har inte sökt dit upp på tre trappor.

AB): Inte jag heller.

AB5: Jag var ju däruppe och tittade, men det är ingen stil där.

AB): Jag skulle ju få gå runt en dag på olika avdelningar, bl a

beställningskontoret och de andra avdelningarna. Jag har ännu

inte fått det, men det kommer. Men irman dess kan man ju inte be

sluta om man ska ta ett jobb däruppe. Men det är klart, det

är framtiden, avdelning B alltså.
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AB3 berättade om sitt missnöje med att han inte fick gå runt på

företagets olika avdelningar, något som han sade att han blivit

lovad när han anställdes.

AB3: Det är ju synd att sånt här inträffar när allting i övrigt är

ganska bra och man trivs, dvs att nackdelarna börjar konuna fram

i jobbet.

AB5 i samtal med PLl och AB4.

AB5: Jag har också amnält mig däruppe. Men det verkar tråkigt och

mindre rörligt.

AB2 och AB4 talade om vidareutbildning på B-avdelningen, som AB4 sökt

och blivit antagen till~

AB4: (Eftertänksamt): Nu är det klart, inte längar jag dit upp precis.

Det är ju inget kamratskap. Det verkar inte som om det är

lönens storlek, utan skillnaden mellan kisarna som är det vik

tigaste. Det skapar inget kamratskap. Men sen har man ju

hört talas om att A-enheterna skall läggas ned, alltsedan

1950-talet. Nu är det 1970 och de finns fortfarande kvar.

AB2: A-enheterna kommer att behövas även i fortsättningen.

AB5 (skulle börja på avdelning B): Få se om jag får bänken sista

veckan här nere.

AB3: Inte. De tar •.• (en nyanställd).

AB5: Det vore nästan skönt (att ha bänken). Då skulle man kanske

längta dit upp. (Till undersökaren.) Dom säger att jag

skall dit upp. Inte längtar jag dit precis. Men det är ju bra

att utbilda sig Det verkar plottrigt med montering, men det

är ju inte säkert att det blir slutstation. Man kan ju återvända

hit, fast det är det ingen som har gjort.
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I dessa överväganden om avdelning A framgår att, trots att opera

törerna erbjöds utbildning i modern teknik och förflyttning från en

avdelning som skulle nedläggas, valet inte var lätt. Vad som avslöjas

i dessa yttranden är bland annat att det skulle vara "stil på"

avdelning A, i motsats till avdelning B. Vidare att arbetet föreföll

vara tråkigt och mindre rörligt på avdelning B. AB3 medger öppet,

att allting, utom att löftet om att få gå runt på företaget inte

hölls, var ganska bra och att han trivdes.

AB4 hade tyckt sig märka en annan skillnad mellan avdelning B och

avdelning A, att det var skillnaden mellan operatörerna och inte lönens

storlek som var det viktigaste och att en sådan attityd inte skapar

något kamratskap.

Sammanfattningsvis erhölls en bild av tillfredsställelse med

förhållandena på avdelningen av AB-operatörerna. Klagomålen rörde

förmåner av typ parkeringsplats och lunchrum och rärde i liten ut

sträckning den konkreta arbetssituationen.

Den andra ytterligheten på skiftlag A när det gällde tillfreds

ställelse var AA-operatörerna. Det fanns åtskilliga tecken på att

deras situation var svårare att klara av och att detta satte spår

efter sig när det gällde trivsel och arbetstillfredsställelse. Sam

tidigt som det fanns skillnader härvidlag får dessa inte överbetonas.

Att det skulle råda en akut, djupgående brist i deras situation

motsades t ex av den långa genomsnittliga anställningstiden för

M-operatörerna.

Samtalen med AA-operatörerna skilde sig från mina samtal med AB-ope

ratörerna. Dels hade M-operatörerna mer att tala om, dels var före

kommande positiva attityder Qch uttryck för trivsel ofta föregångna

eller kombinerade med klagomål. Hos AB-operatörerna var positiva

uttalanden, som vi sett ovan mer oreserverade.
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Ett samtal med AAID

AAID talade berömmande om VD:s branschkännedom och omtanke om de

anställda som den tog sig uttryck i fritt kaffe, överdragskläder

och läkarundersökning.

AAlD: Om det inte var någon som sa att AAID ska till doktorn nästa

vecka, skulle man kanske inte gå. - Men det förändras mycket.

AA2B (den äldste på andra skiftet) och jag frågade om det om

tio år i stället för som nu fem, kunde tänkas stå kvar två

maskiner. Vi hade en utredning för att få maskin 21 likvärdig

med de övriga här. Om maskinen står, beckar den ihop och den

har inte samma finesser som de övriga maskinerna här. AB2B

på det andra skiftet använder maskin 21 till att öva sig på.

VD sa nej, eller la projektet på is. Det skall bli en utred

ning om nya produktionssystem här. Det är en datakille som

skall gå runt och fråga.

CB: Oroar dessa nyheter dig? Har du funderat på att gå över?

AAID: Jag erbjöds att gå över till CA. Men det var tur att jag inte

gjorde det. De första maskinerna som kom hit fungerade ej.

Jag var misstänksam mot dom från början. Nu har det börjat

fungera, men det har gått tre månader under inkörning utan

jobb. Det måste ha kostat pengar, men VD tänker ju stort och

det är kanske riktigt.

Ett samtal med AA3

Ett återkommande tema i samtal med AA3 var störningar i arbetet och

vikten av att undvika sådana.

AA3: Ett problem i detta företag är att AB är i samma rutn. Känner

Du till andra A-avdelningar, I ett vanligt företag finner Du

aldrig AA och AB i samma rum. på det förra jobbet var vi

åtskilda. Där sköt vi ut material tili AB genom en lucka in

till golvet. Det var en vägg emellan. Nu blir man ideligen
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störd av AB-operatörerna. De kan ha funnit något fel eller

inkonsekvens i det man har gjort. Sedan vill de fråga. Då

svarar man dom bara för att de inte ska stå där och hänga. Det

tillhör väl också vanlig artighet att man svarar på tilltal.

Du ser där på bänken till AB. Genom en arbetsgrupp med AA2,

AA4 och jag, lyckades vi få den stängd. Det var litet gnäll

och hårda tag, men vi lyckades få den stängd.

CB: Gnällde ni på AB-operatörerna?

AA3: Nej inte direkt på AB-operatörerna. DC var ordförande i arbets

gruppen. DC har varit AA-operatör själv, så han vet hur lätt

man blir störd.

Radiohögtalarna som står här vid varje maskin kan lika gärna

tas ned eftersom de stör så mycket. Det har hänt att jag gjort

fel i ett jobb genom att höra på radion. För min del kan

apparaterna tas bort och sättas upp bland AB-operatörerna. De

har verkligt utbyte av radion med deras arbete.

Förr hade vi en AA-operatör som arbetsledare. Han såg till

att när AA1D hade jobb så fick han sitta i fred. Han förstod

hur lätt man blir störd.

Men det är ganska bra i det här företaget. Arbetsgrupperna

gör att missförhållandena rättas till. på andra jobb kan

missförhållandena vara länge utan att rättas till. Förut

var (Lokalvårdaren) AC-operatör. Han hade klagat för (en

disponent) över hur dålig maskinen var. Men på ett,långt

tag hörde han inget. så kom VD förbi och såg på den dåliga

kvaliteten. Då sa (Lokalvårdaren) att han fick arbeta som en

slav för att få ens den kvaliteten. Samma eftermiddag kom en

ny maskin.
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Informella sedvänjor och beteenden på AA

på avdelningen fanns en organisation för hur arbetet skulle genomföras

samt ordningsregler. I motsats till bland annat AB-och AC

operatörerna fanns regelbundna avvikelser från uppläggningen av det

nödvändiga systemet och ordningsregler bland AA-operatörerna. Några

av de mest iögonenfallande var frågandet på kontoret, kaffedrickning

en och skämt med tjänstemännen.

Frågandet på kontoret

Ett av de inslag som jag hade satt mig in i var självverksamheten.

(Se föregående kapitel.) Ett av de mest framträdande inslagen i detta

system var minimeringen av den nödvändiga interaktionen mellan process

ledning och operatörer och mellan operatörerna. I verkligheten funge

rade detta inte helt när det gällde AA-operatörerna, som ofta frågade

om innehållet i jobborder. Dessa frågor ställdes till processledning

eller beställningskontor. Enligt PLI var det huvudsakligen !A3, AA2

och AA4 som frågade; frekvensen av frågande i den angivna ordningen.

AAID frågade ytterst sällan. PLI ansåg detta frågande onödigt och

menade, att operatörerna själva kunde eller borde kunna besluta. Men

PLI framförde också iden att AA-operatörerna måhända hade för litet

kontakt med andra i självverksamheten, och att frågandet var ett

substitut eller en ursäkt för interaktion.

Kaffedrickningen

En till synes obetydlig observation, som skulle kunna ge stöd åt

PLl:s hypotes om att AA-jobbet var interaktionsfattigt, var kaffe

drickningsvanorna på AA. .AA2, AA3 och AA4 var de enda operatörer

som formade en regelrätt kaffegrupp. Detta var så mycket intressantare

som att de ordningsregler som upprättats för avdelningen föreskrev

att kaffe skulle intas individuellt vid vars och ens arbetsplats. AA2,

AA3 och AA4 gjorde på följande sätt. De slog av sina maskiner,

tog med sina pallar och bänkade sig kring ett litet bord i anslutning

till AA3:s arbetsplats. Där drack de kaffe och samspråkade en stund.
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I princip höll övriga operatörer på "kafferegeln". Å andra sidan

satt ACl och AC2 och AE1D och AE2 så nära varandra i en så tyst miljö

att de utan att bryta mot regeln kunde interagera.

Skämt med EK och PL

En annan informell sedvänja som praktiserades var att skämta med PL

och EK. Det mest frekventa skämtandet observerades mellan AA3 oQh PL2.

Några exempel är följande:

AA3 brukade kalla PL2 för "postis", "postiljon" eller "brevbäraren".

AA3: Nej, vad roligt, postiljon kommer på besök. Hit behöver Du

ingen karta.

PL2: (Tystlåtet.) Nej. (Når PL2 bläddrade bland jobbmapparna.)

AA3: Är det till mig eller är det inte?

AA3: Om Du kunde vinna på tips ändå. Då skUlle man bli av med Dig.

AA2: så att det räcker till hyran i (det område där PL2 var bosatt).

PL2: Nej, jag bor inte dyrt.

AA3: Hur mycket har Du i lön? A27? Du går väl efter statliga

löneplanen? Det är väl 4 500 - 4 900 kronor?

PL2 : så mycket har j ag inte •

AA3: (Dagen efter.) Han är på E7, därför att han har så många turer.

AA3: Ta det lugnt postis. Vi har beställt rullskridskor åt Dig.

PL2: Nej tack, jag har nog svårt att styra mina fötter.
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AA3 fortsatte att "skoja" med basarna. Når PLI kom med jobb sa han:

AA3: Det finns dom som inte har något att göra.

(Samtidigt tittade han menande på PLI. PLI reagerade inte,

betedde sig som om han inte hört.)

Med titt mot kontoret från vilket PLI kom, sa AA3:

Nej, se där högste trafikchefen. Hoppas han tar hand om taxi

problemen också.

AA4: Han är chef för det här installerade trafiksystemet. (Han

tittade på en nyinstallerad transportör för jobbmappar.)

Det hörde till ovanligheterna att BK-tjänstemännen var ute på avdel

ningen, men det hände. Vid ett tillfälle då AA2, AA3 och AA4

drack kaffe tillsammans kom PLI och BK2 fram till dem för att tala

om ett jobb som brådskade.

AA4: Jag har inte sagt till någon AB-operatör vad han skall göra.

Det får Du göra. (Till de övriga.) De begär att jag skall

säga vad AB-operatörerna skall göra. Det är ju hans jobb.

Det lustiga är att jag visste att dessa längder skulle läggas in

successivt, men det är ju inte mitt jobb.

AA4 till BK2: Jag kan inte klara det jobbet på den korta tiden.

BK2: Men det här jobbet klarar Du nog i tid.

AA2: Din tidsberäkning är rena önsketänkandet.

BK2: (Lugnt och tyst.) Det skall nog gå bra.

AA3: Å vad BK2 är säker. Tiden är inget fel på. Det är dagen.

Kom hit 15.30 i morgon i stället.

PL2, som var oroad över jobben i AAID:s låda, frågade AA2 om han

visste var denne fanns. Efteråt sa AA2 till AA3: Kår kommer

basarna och ,frågar mig var killarna finns. Det är väl inte mitt

jobb att hålla reda på dom.

lO-Berg
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PL2: Du har rast nu, va?

AB5: Ja, just det.

PL2: Men de andra kommer väl kl l2.00?

AA3: Ta det lugnt PL2, annars köper vi dig rullskridskor. Sen,

förstår du, vinner man ingenting på att hetsa.

Övriga observationer

Det fanns ytterligare en grupp observationsdata, som styrkte att för

hållandena för AA-operatörerna var sämre än för övriga operatörer.

Det rådde t ex viss splittring inom M-operatörernas krets, mellan

de yngre och de äldre. Denna manifesterades i valet av representant

till samrådsgruppen, som vanns av AA2, stödd av AA3, AA4, AA3B och

AA4B. Bakom AAID stod MSID, MS2D och AA2B. Som jämförelse kan

nämnas att ABID tillsattes närmast genom kallelse. Något formellt

val behövdes inte, utan de flesta var överens om att ABID skulle

representera AB.

ytterligare ett tecken på att situationen skilde sig för AA-operatörerna

jämfört med AB-operatörerna var att de förra var avsevärt mer aktiva

i företagets "förslagsverksamhet". I själva verket var 9-e "förslag"

som framfördes klagomål på inslag i arbetssituationen, som AA

operatörerna ville ha tillrättalagda.

När det gällde ttskämtandet" med tjänstemännen gavs ovan några

exempel på dettao En del av dessa ~pisoder antydde friktioner mellan

!A-operatörerna och tjänstemännen. Dessutom berättade PLI om en

sammanstötning med en av AA-operatörerna. Vidare observerades en

sammanstötning mellan BK3 och en av AA-oneratörerna. En liten episod

som antydde motsättningen mellan M-operatörerna och tjänstemännen

var följande:
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!A3 skulle framställa ett litet jobb och frågade mig hur man skulle

uttyda jobbordern. Jag gav några synpunkter, som AA3 höll med om,

samt fortsatte: "Vet Du vad man gör om man inte vet? - Man går på

kontoret och så frågar man, och där blir man inte klokare. tt Efteråt

observerade jag att !AJ hade utfört jobbet med fem alternativa lös

ningar att välja mellan för kunden.

Det kan tilläggas att ett återkommande klagomål från AA-operatörerna

var att ingen av tjänstemännen på PL och BK hade en bakgrund som

M-operatör.

Det var endast från AA-operatörer som undersökaren föreslogs att ta

arbete som lärlipg för att sätta sig in i arbetets krav. Vidare

var det endast AA-operatörerna som frivilligt tog sig tid med att för

klara och beskriva olika hjälpmedel, maskiner, rutiner, system

och liknande som förekom i arbetet. Det föreföll som om AA-operatörerna

upplevde sig arbeta i en miljö, som var oförstående, likgiltig för

eller okunnig om de speciella krav som ställdes på AA-operatörerna.

Sammanfattning och slutsatser

När det gällde produktiviteten visade det sig att avdelning A var

företagets bästa avdelning. Alla anförda data talade dessutom för

att skiftlag A på avdelning A bidrog till detta goda resultat. Huru

vida skiftlag A var mer produktivt än skiftlag B gick emellertid inte

att avgöra på grundval av insamlade data.

Når det gällde trivsel och arbetstillfredsställelse har situationen

betecknats som g9d. Men denna generella slutsats döljer mer komplice

rade förhållanden. Ovan anförda data antyder att trivsel och till

fredsställelse kan betecknas som mycket goda för AB-operatörerna och

acceptabla för AA-operatörerna.

I företaget hade det således varit möjligt att samtidigt uppnå hög

produktivitet och god arbetstillfredsställelse. Detta gällde i

synnerhet för AB-operatörerna och AC-operatörerna. Men hög produkti

vitet och arbetstillfredsställelse kan vara resultatet av åtskilliga
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faktorer i arbetsmiljön. Vad vi är intresserade av i denna under

sökning är om och i så fall i vilken utsträckning självverksamhetens

komponenter, som ju utformats i samarbete mellan anställda och

företagsledning, bidrog till detta resultat. Denna fråga behandlas

i nästa kapitel.
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KAPITEL 7. SJÄLVVERKSAMHET, PRODUKTIVITEI' OCH TILLFREDSSTÄLLELSE

Ovan redovisades material som visade att avdelning A var den mest

produktiva i företaget. Det fanns också uttalanden som innebar att

skiftlag A på avdelning A arbetade mer effektivt än motsvarande

skiftlag på avdelning B.

När det gällde tillfredsställelsen var denna, sett över hela skift

laget, god. Men det fanns vissa variationer. AA-operatörerna betedde

sig på ett sådant sätt att jag drog slutsatsen att deras arbetstill

fredsställelse var lägre än genomsnittet för avdelningens personal.

Sammantaget uppfyllde dock trivsel och produktivitet högt ställda

krav. Detta gällde i synnerhet för AB- och AG-operatörerna.

När det gällde produktiviteten på avdelning A och arbetstillfreds

ställelsen på skiftlag A, kan de på ett komplicerat sätt hänga samman

med mänskliga, tekniska och sociala faktorer förutom med rent organi

satoriska, dvs sådana som huvudsakligen satts i fokus för denna

undersökning.

Syftet med detta kapitel är att besvara frågan om och i vilken

utsträckning den höga produktiviteten och tillfredsställelsen på

avdelning A stod i samband med självverksamheten. För att besvara

denna fråga skall två analyser redovisas. Dels skall var och en

av självverksamhetens komponenter analyseras ur multifunktionella

synpunkter. Dels skall de observerade skillnaderna i tillfreds

ställelse mellan AA- och AB-operatörer och skillnaderna i självverk

samhet för AA- och AB-operatörer närmare granskas. Före den ~ulti

funktionella analysen av självverksamheten skall jag beskriva begreppet

multifunktionalitet.

MUltifunkti onalitet

Begreppet multifunktionalitet för analys av organisationsformer,

processer, regler, rutiner·, policies etc diskuteras bl a i Lawrence
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(1958) och Dalton (1965). I sista kapitlet i Lawrence (1958)
påpekas att begreppet organisatoriskt beteende har använts i rap

porten. Vidare anmärks i Lawrence (1958) att beteendevetenskaperna

är bemängda med termer som gruppbeteende, kulturellt beteende och

individuellt beteende. Når man ser alla dessa etiketter tillsammans

påminns man om att en persons verkliga, konkreta observerbara

beteende möter oss oetiketterat. Det är beteende punkt! Varje

etikett som vi fäster vid beteendet görs för att framhålla vissa

aspekter av beteendet som kan förstås bättre genom att binda de~

till en uppsättning abstrakta ideer. Lawrence föredrar att kalla

dessa dimensioner.

Lawrence (1958) föreslår en indelning i tre dimensioner:

l. Uppnåendet av organisationens syfte

2. Uppnåendet av självvidmakthållande (self-maintenance) och

utveckling

3. Uppnåendet av social tillfredsställelse

på papperet är det lätt att sätta upp en idealisk organisations

modell för var och en av dessa dimensioner. Sålunda kan en ideal

modell för uppnående av organisationens syfte se ut på följande sätt.

För att uppnå sina mål måste organisationen ha en uppsättning

aktiviteter som är så utformade att de leder till måluppfyllelse

- organisationen måste ha ett produktionssystem. Dessa nödvändiga

aktiviteter kan exakt bestämmas genom en logisk härledning med

utgångspunkt från organisationens mål. I ett affärsföretag omfattar

detta normalt både de aktiviteter som är nödvändiga för att fram

ställa de önskade varorna eller tjänsterna (helst med användning

av bästa tillgängliga tekniska kunskaper när det gäller såväl metoder

som arbetsfördelning) och också en uppsättning distributionsaktivi

teter (som i det idealiska läget utnyttjar den bästa tillgängliga

kunnigheten när det gäller att bestämma marknadens behov och det

billigaste sättet att tillfredsställa dessa behov i rätt tid och på

rätt plats). Men den idealiska organisationen med avseende på denna

dimension, kan inte fungera enbart på detta. Den behöver också ett

kommunikations- och beslutssystem. Ett sådant system skulle helst
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fungera så att det bl a försåg varje person i organisationen med

all tillgänglig information-, som kunde hjälpa honom att utföra de

aktiviteter som tilldelats honom. Vidare behövs en uppsättning

attityder (sentiments), som har till funktion att försäkra organi

sationen om helhjärtade insatser från de anställda. Det idealiska

vore om en attityd dominerade alla anställda uppifrån och ned,

nämligen en fullständig lojalitet mot organisationens mål. Slut

ligen behövs också en uppsättning regler samt belöningar och be

straffningar för att säkerställa att reglerna efterlevs.

Detta är Lawrences modell för en organisation som är utformad för

att fungera på ett idealiskt sätt längs en dimension, nämligen upp

nåendet av organisationens mål. I Lawrence (1958) hävdas att det

aldrig har existerat en organisation som sett ut som detta ideal,

och att det inte finns skäl att tro att det någonsin kommer att göra

det.

Men en modell av detta slag kan vara nyttig om man kommer ihåg att

den representerar en uppsättning ideer som fungerar längs en enda

dimension och att den inte är en bild av vardagens mer komplicerade

och röriga verklighet. En sådan modell kan tjäna som ledning för

mer långsiktig planering och tänkande efter breda linjer, som när en

företagsledning t ex bedömer de starka och svaga sidorna hos den

egna organisatione~, samt vid uppställande av etappmål, när det gäller

att göra organisationen mer funktionell med avseende på förverkligande

av organisationens syfte.

När det gäller att vidmakthålla och utveckla den individuella person

ligheten är det också möjligt att skissera principer för en organisa

tion för en maximal utveckling längs denna dimension~ Detta skulle

bland annat innebära att en tillämpning av vad psykologer har

avslöjat beträffande utvecklingstendenser hos människor skulle vara

fruktbart. Vad som avses är t ex att det finns tendenser till utveck

ling (growth) hos alla människor, men också att jag-begrepp (self-
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concepts) förändras mycket långsamt och kan effektivt motstå yttre

ansträngningar att förändra det, om det hela upplevs enbart som hot

mot jaget. En annan princip skulle vara att försöka arbeta med,

snarare än mot, de· ir.~yggda utvecklingstendenserna hos människan.

En tredje princip är att försöka skapa sådana förhållanden i

organisationen att maximal självutveckling uppnås.

Med utgångspunkt från principer av ovanstående typ vore ·det möjligt

att utforma en modell för en organisation som skulle fungera idealiskt

längs denna dimension. Men en uteslutande koncentration på att uppnå

självutveckling j. en organisation skulle också leda till en för

vrängning (perversion). En strävan till maximal utveckling av alla

"jag" i organisationen skulle, enligt Lawrence (1958), inte bara

ignorera behov av att ha kontakt med andra människor och utföra en

arbetsuppgift. Det hela skulle troligen också visa att vi inte ens

kan utveckla oss själva utan ett engagemang i ett organisatoriskt

syfte och en grupp andra människor.

Når det gäller den sociala tillfredsställelsen, kommer den lilla

gruppen i centrum. genom att den erbjuder medlemmarna sociabilitet,

spontanitet och en känsla av tillhörighet. Det finns många undersök

ningar som har visat att för att uppnå dessa dagliga mänskliga till

fredsställeIser tenderar individer i stora organisationer att forma

små informella grupper. Dessa grupper bygger spontant upp aktivite

ter, interaktionsmönster m m för att uppnå medlemsskapets tillfreds

ställelser. Och dessa i sin tur utvecklas till gruppnormer som starkt

påverkar varje gruppmedlems beteende.

Om en organisation skulleJvara idealiskt fungerande längs denna

dimension, skulle den t ex innebära att de anställda hade vidast

möjliga frihet beträffande interaktion och aktiviteter. Ett socialt

tillfredsställahde mönster kunde då utvecklas tillsammans med ett in

formellt gruppleda.rskap.
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Men även i detta fall leder en extrem renodling aven enda dimension

till en förvrängning. Denna förvrängning uppkommer enligt

Lawrence (1958) genom att varje endimensionell strävan leder till

att de andra dimensionerna atrofierar. För företagsledare torde

den förvrängning som en ensidig inriktning på grupptillfredsställelse

eller självutveckling vara den mest uppenbara. Men en ensidig

inriktning på organisationens syfte s1~11e enligt Lawrence (1958)

vara lika tillintetgörande.

Lawrence (1958) föreslår i stället som ett kriterium för bedömning

vad han kallar en multifunktionalitet. Dvs i vilken utsträckning

innebär en organisationsförändring en förbättring samtidigt'på alla

tre dimensionerna organisationens syfte, självvidmakthållande och

utveckling samt uppnående av social tillfredsställelse? (Jämför

Lawrence, 1958, sid 206 ff.) I Lawrence (1958) hävdas vidare att en

samtidig förbättring av funktionerna i alla tre dimensionerna inte

bara är möjlig utan ett villkor för varaktig förbättring längs er~art

en dimension. Denna hypotes som har långt gående konsekvenser,

kräver dock ytterligare undersökningar i olika sammanhang, hävdas det.

I en uppsats av Dalton (1965) utgår författaren från Lawrences

begreppsschema, men formuler.ar det i något andra termer samt utvecklar

dessa föreställningar något. T ex påpekar Dalton att en förändring

som är funktionell bara längs en dimension, kan tyckas vara framgångs

rik därför att de dysfunktionella konsekvenserna i andra dimensioner

inte är omedelbart uppenbara. Ett exempel på en sådan utveckling

finns i Likert (1961).

Likert pekar således på icke avsedda konsekvenser i många rationalise

ringsprogram och åtgärder för produktivitetsökningar. I ett före-

tag som undersöktes visade det sig att rationaliseringsåtgärder för

att uppnå ökad produktion ledde till avsevärda och snabba produktivi

tetsökningar. Men vad som inte var lika uppenbart var att dessa

förbättringar åstadkoms genom vad som i Likert (1961) kallas

"avveckling av mänskliga tillgångar". Motsättningar ökade. Det
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fanns en tendens till att i ökad utsträckning förlita sig på aukto

ritet. Personalomsättningen ökade och motivationen bland anställda

att begränsa produktionen ökade. Lojaliteten med företaget minskade.

Avvecklingen av dessa tillgångar avspeglade sig dock inte i van-

liga vinst- och förlusträkningar förrän flera kvartal senare.

Men så småningom visade även dessa instrument att kostnaden för

företaget av rationaliseringarna hade varit mycket större än de

besparingar som gjordes inledningsvis.

MUltifunktionaliteten hos självverksamhetens komponenter

Begreppet multifunktionalitet skall här tas till utgångspunkt för

en analys av självverksamhetens komponenter. För var och en av dessa

skall undersökas huruvida den samtidigt bidrog till att främja orga

nisationens mål, individuella behov av självvidmakthållande och

utveckling samt social tillfredsställelse. I den mån dessa egenskaper

återfinns hos självverksamhetens komponenter, skall detta tas som

ett belägg för att den bidrog till främjande av produktivitet och

tillfredsställelse, och att den därför var ändamålsenlig ur både

företagets och de anställdas synpunkt samtidigt. Detta innebär i

sin tur att samrådsverksamheten kan resultera i denna typ av ända

målsenliga föreningar mellan företagets och de anställdas behov.

Inom samrådsverksamhetens ram hade, som ovan nämnts, företagsledning

och anställda i samarbete utvecklat självverksamheten på avdelning A.

I kapitel 5 frilades några delar av självverksamPeten. Dessa kallades

självverksarrilletens komponenter och bestod av följande inslag.

l. Ansvaret för tidhållningen inom avdelningen

2. Ansvar för delar av kontrollen inom avdelningen

3. Indirekt jobböverföring möjliggjorde indirekt initiering

4. Bänkmannafunktionen

5. Rotation av bänkmannafunktionen, återläggning och övriga

uppgifter
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Av dessa inslag gällde de tre första hela avdelning A och de senare

huvudsakligen AB. Dessutom skall visas att av de tre för hela

avdelningen allmänna inslagen, hade två allmänt positiva effekter för

alla underavdelningar under det att ett inslag, ansvaret för tidhåll

ningen var betydelselöst, möjligen negativt för AA, genom att den

ökade pressen på operatörerna.

Men vilka inslag skulle undersökas när det gällde individuell och

social tillfredsställelse? I Barnes (1960) behandlas individuell

frihet och sociala interaktionsmöjligheter. Kår skall jag också ta

upp de anställdas möjligheter att självständigt utföra ett jobb.

!~~!~~_f~E_~~~~~~~~!~~_~~~_~~~~~_~!_~~~~~~~~~~_~~~_~E~E~~~E~E~~

Det potentiellt värdefulla för uppnående av företagets syften när

det gällde ansvar för tidhållning och kontroll var att dessa inslag

minskade behovet av arbetsledning, administr~tion och kontroll,

med få ord vad som brukar kallas indirekt arbete. Kontrollen

skulle, som VD framhöll, i princip utföras av den som kunde påverka

jobbets kvalitet och utföra nödvändiga korrigeringar.

Det potentiellt värdefulla för de anställda med detta arrangemang

gällde dimensionen individuell tillfredsställelse och utveckling.

Företagsledningens åtgärd att låta de anställda ta ansvaret

innebar en signal att de fungerade som vuxna ansvarsfulla människor

som företagsledningen litade på. De fick ta ansvaret för delar av

sin situation, därför att de var mogna att göra det och företagsled

ningen litade på dem.

~~~!~~~~_f~~_~~~~~~~~~~~~~

Om man sedan betraktar hur ansvaret för tidhållningen fungerade på det

observerade skiftlaget var det en faktor som frapperade. Det var

det självklara att för att en anställd verkligen skall ta ansvaret
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för tidhållningen, måste det vara möjligt för vederbörande att göra

det. Det vill säga, han måste ha motsvarande befogenheter eller

möjligheter att bestämma över vad han tar ansvar för. Här fungerade

det hela olika på AA jämfört med AB.

AB-operatörerna uppfattade sin situation så att de tog ansvaret för

tidhållningen på jobb som föll inom AB:s kapacitet. Allt som gick

därutöver fick "kontoret" ta ansvar för. Enär det fanns planerad

överkapacitet på AB skapade detta sällan problem. Dessutom upp

fattade AB-operatörerna det hela så att om det inte fanns jobb att

lägga händerna på, skulle de inte behö,ra utföra udda uppgifter som

städning eller att se sysselsatta ut när de inte var det. I stället

skulle de kunna ägna sig åt samtal, radiolyssning , ögnande i tid

ningar, travprogram eller liknande. De erhöll alltså en slags

kompensation för sitt ansvarstagande.

på AA var situationen annorlunda. AA var avdelningens trånga

sektor, som bestämde avdelningens kapacitet. Omvänt kan saken

uttryckas så att det var en strävan från kontoret att se till att

avdelningens maskiner och operatörer utnyttjades till 100 procent

under ett givet skift. Detta ledde till att AA ofta belastades till

eller över kapacitetstaket, jämfört med AB och AC som hade successivt

ökande planerad överkapacitet. Att i en sådan situation alltid ta

ansvaret för innehållande av leveranstider verkade demoraliserande

för benägenheten att ta ansvar för tidhållningen. Ansvaret för tid

hållningen blev en press för AA-operatörerna, som motverkade den po

sitiva effekten av att få ta ansvar för en situation som är möjlig

att bemästra och skapade en ambivalent hållning.

Problemet kan uttryckas i inlärningsteoretiska termer. För att

ansvaret för tidhållningen skall fungera bra, krävs att operatören

ställs inför svåra uppgifter, men operatören måste i nästan alla

situationer vara garanterad en framgångsupplevelse, dvs jobbet

klaras på utlovad tid. Vidare innebar ofta ett avklarat jobb en
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positiv förstärkning i form aven kort paus. I arbetsuppgiften

fanns således förhållanden, som förstärkte ett önskvärt beteende.

Detta var situationen för AB och AC. på AA var det ibland fysiskt

och psykiskt omöjligt att innehålla tidskraven. I varje fall fanns

få möjligheter att erhålla positiv förstärkning i form aven liten

paus. Jobbet hade mer karaktär av sisyfosarbete. Når ett jobb

var klart hade ett eller flera andra tillkommit. Kåjligheterna till

positiv förstärkning i denna situation gynnade således AB-

t o. l)opera orerna.

Några skillnader i operatörernas reaktioner kan noteras. på AA tog

sig arr~ivalensen mot ansvaret för tidhållningen bl a uttryck i

klagomål på inskrivningen för okunnighet om AA:s arbetssituation,

maskiner och teknologi. Vidare fanns klagomål på oklarhet i jobb

order, som i sin tur föranledde expeditioner in till kontoret för

klarlägganden. Enligt AA4 skrevs också jobb in på tider som sades vara

rena "önsketänkandet" från kontorets sida. AA-operatörernas

kafferaster kan också förklaras av frånvaron av "naturliga" pausar i

arbetet. En kafferast vid en bestämd tidpunkt kan ses som ett sub

stitut och kanske det näst bästa i situationen.

Sammanfattningsvis kan beträffande ansvaret för tidhållningen fram

hållas att det innebar potentiella möjligheter för främjande av

företagets syften och tillfredsställande av individuella behov av

ansvarstagande för delar av den egna arbetssituationen. Arrangemanget

fungerade på detta sätt på AB och AC, men inte på AA, bl a genom att

den avdelningen var utsatt för en arbetsbelastning alltför nära

l) Ett undantag för AA-operatörerna var kvällsskiften, då inflödet
av jobb slutade vid 9-tiden. Detta hade flera effekter. AA
operatörerna visste vilken belastning de hade och gick i regel
in för att arbeta av orderstocken innan de gick hem. Vidare
kunde de gemensamt planera hur detta skulle gå till. T ex kunde
!A3 och AA4 hjälpa AÅ2 om denne var den mest belastade. I regel
fungerade detta och M-operatörerna kunde göra "rent hus" och
med detta avsluta arbetsdagen. Detta var en anledning till att
kvällsskiftet inte var ett helt och hållet oangenämt arrangemang
för AA-operatörerna.



l~

kapacitetstaket. Frågan kan ställas hur situationen på AA skulle ha

förbättrats. En ökning av AA:s kapacitet skulle möjligen ha lett

till en förbättring, men en sådan var oönskvärd ur VD:s synpunkt.

Denne avsåg tvärtom expandera avdelningarna B och C som arbetade med

modernare teknologi och dra ned verksamheten på avdelning A. En

förbättring av inskrivningskvaliteten visavi AA och en bättre bevak

ning av resursutnyttjandet på AA skulle, med hänsyn till ovanstående,

vara mer realistisk.

Kvalitetskontrollen

Det fanns två kontrollfunktioner på avdelning A. Den första kontrollen,

inspektionen, var närmast ett led i produktionen och utfördes aven

för denna funktion särskilt avdelad person. Vid hög belastning skulle

inskrivning bistå. Dessutom medverkade processledning i denna upp

gift. Den slutliga kontrollen av produkten innan den levererades

från avdelningen utfördes emellertid av AC, som kontrollerade viktiga

exteriöra dimensioner som finish, tillriktning m m. Dessa hade visst

ansvar för korrigeringar men skulle vid fel på t ex tillriktning

begära förändringar av bänkman. Når det gällde felaktigheter från AA,

som oftast rörde maskinernas funktionssätt, skulle AA-operatörerna

uppmärksammas på dessa fel och ibland omproducera jobben.

Vad beträffar arrangemanget för inspektion motiverades dess upplägg

ning av att den skulle utföras under relativ tystnad och ostördhet

samt att den som producerat ett jobb var olämplig som inspektör,

eftersom det fanns en tendens att göra om ett fel flera gånger.

Dessutom var detta förfaringssätt vanligt i detta yrke och i förening

med den indirekta jobböverföringen skapade detta arrangemang få

problem. En nackdel när det gällde företagets syften var den

administrativa omgången med väntetider i olika hyllor och förflyttning

av jobbet mellan kontor och avdelning i en eller flera omgångar.

Ansvaret för slutkontrollen var däremot placerad på operatörerna

och detta arrangemang föreföll ha åtskilliga multidimensionella för-
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delar. Jämfört med ett självständigt externt kontrollorgan innebar

arrangemanget åtskilliga praktiska fördelar. Kontrollen kunde ut

föras i kombination med AC-operatörernas vanliga uppgifter, eftersom

dessa hade tid till förfogande. Vidare krävdes inga väntetider och

transporter till ett eventuellt externt organ. Korrigeringar på

AC-inslag i jobbet kunde utföras omedelbart och behov av korrigering

ar från bänkman eller AA-operatör kunde kommuniceras direkt. En

nackdel var dock att det senare innebar avsteg från den rådande prin

cipen om indirekt jobböverföring och minimering av muntlig inter

aktion. Ett eventuellt införande av ett sådant arrangemang även

för dessa eventualiteter måste vägas mot praktiska nackdelar i form

av väntetider och transporter.

Ett annat inslag när det gällde uppnående av företagets syften var att

ansvaret för kvalitetskontrollen verkade för en utjämning av status

skillnader på avdelningen, enär detta höjde lågstatusgruppen AC

operatörer.

När det gällde individuell tillfredsställelse med jobbet var detta

också viktigt för AC-operatörerna. Dessutom hade detta arrangemang

en effekt på hela gruppen anställda, ·genom att avdelningen blev mer

självförsörjande och slapp utsättas för kontroll från ett utomstående

organ. på detta sätt hölls eventuella misstag eller felaktigheter

inom gruppen anställda på avdelningen och större möjligheter att

smidigt rätta fel existerade under de i övrigt gynnsamma förhållan

dena på avdelningen. Dessutom betonade denna uppläggning av

kontrollen att systemet var till för att felaktigheter som kan upp

stå skall upptäckas och korrigeras. En risk med ett externt

kontrollorgan är att det kan upplevas som ett övervaknings- och

anmärkningsorgan, snarare än en funktion som ser till att kunderna

erhåller en felfri produkt för de pengar som betalas.

Sammanfattningsvis innebar ansvaret för produkternas slutkontroll

en multifunktionell förbättring av ävdelningens organisation som i
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stort sett förverkligades på alla händer. Detta innebar dock lika

litet som för ansvaret för tidhållningen att inte ytterligare

förbättringar hade kunnat göras för att uppnå ännu högre multi

funktionalitet. Den ena inspektören föreslog t ex att inspektionen

placerades på avdelningen i en ljudiosolerad kur. Inspektionen

skulle då fysiskt och psykiskt ha kommit närmare produktionen. Detta

skulle också ha nedbringat t~ansport och väntetider.

!~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~_~~e_~~_~~~~~~~~~~_~~e~~

Ett av de viktigaste inslagen i arbetsorganisationen på avdelning A

var den indirekta jobböverföringen. I detta avsnitt skall dess

effekter med avseende på hur den främjade möjligheterna att tillfreds

ställa operatörernas individuella och sociala behov undersökas.

Anledningen till att analysen av den indirekta jobböverföringen

koncentreras på de anställdas behov är att organisatoriska inslag

som inte uppfyller minimala krav när det gäller att bidra till

organisationens mål knappast ser dagens ljus i företag. Än mindre

blir de särskilt långlivade, åtminstone i ett företag som Zeta med

en VD som var ytterst vaksam i fråga om förhållanden påverkande

företagets mål. Enligt detta resonemang är den kritiska faktorn hur

organisatorisk uppläggning påverkar de anställdas möjligheter att i

arbetet tillfredsställa anställdas behov. Kår skall också en upp

delning göras mellan individuella och sociala behov. Att särskilja

dessa faktorer är ändamålsenligt för att kunna diskutera en faktor i

taget. Det viktiga i denna analys är att komma ihåg att dessa feno

men i själva verket hänger nära samman.

Når det gäller de individuella behoven skall framför allt individuell

frihet och individuell kontroll över arbetet tas upp. Når det gäller

sociala effekter skall status och möjligheter till interaktion i

och utanför arbetet undersökas.

Det viktiga med den indirekta jobböverföringen när det gällde frihet

och kontroll från operatörens sida var att den möjliggjorde dels

indirekt initiering av.aktiviteter, dels att den skapade översikt
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och därmed möjligheter till planering och anpassning av arbetet från

operatörens sida.

Vad först gäller den indirekta initieringen innebar den att tack vare

systemet med jobborder, jobbhyllor och arbetsbänkar behövde operatör X

inte avbryta vad han hade för händer när Y utlade eller överförde

ett jobb. Y behövde endast lägga jobbet i X: s hylla och ingen muntlig

interaktion var nödvändig. Detta ökade X:s handlingsfrihet på två sätt

utan att minska Y:s. X behövde således inte avbryta för att ta emot

ett jobb. Når han var klar med vad han hade för händer eller när X

bedömde det lämpligt, kunde han titta på jobbhyllan eller som AA

operatör bläddra genom uppsättningen av jobborder. Men dessutom kunde

X starta arbetet på det jobb som Y överlämnat, när han själv beslutade.

Det vill säga, det var varken frågan om fullständig handlingsfrihet

eller fullständig kontroll över när jobbet skulle påbörjas. Sluttiden

angiven på blanketten bestämde mycket av detta. Men jämfört med en

situation med direkt jobbutlämning, där en förman säger t ex "Sätt

igång med detta", innebar detta arrangemang en ökad kontroll över

situationen för mottagaren.

När det gällde detta inslag var konsekvenserna mest positiva för

!A-operatörerna. De hade i regel flera jobb väntande i sina jobb

hyllor och kunde på detta sätt dels planera, dels själva bestämma

starttid.

Men förutom ovanstående innebar systemet med jobborder, hyllor och

bänkar en översikt av jobbelastningar och en viss möjlighet att

bestämma jobbsekvenser. För AA...:operatörerna kunde översikten av

belastningen uppnås genom genombläddring av jobborderna för bänk

mannen genom att titta på arbetsbänken och jobbmapparna och för AB

och AC-operatörerna genom att kasta ett öga på jobbhyllan då och då.

Detta innebär i sin tur möjligheter till viss planering av jobbsekven

ser, dvs den ordning i vilken "jobben skulle tas. Denna möjlighet

var störst och viktigast för AA-operatörerna med deras maskinupp

sättningar samt ständigt höga arbetsbelastning. För de" övriga inne-

Il-Berg
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bar ett jobb på bänkar eller i hyllor att det skulle tas omedelbart.

Ingen större möjlighet att planera sekvenser fanns således.

ytterligare en faktor i denna situation var att om det fanns olika

vägar att producera ett jobb på och vederbörande operatör av ett

eller annat skäl, t ex estetiskt föredrog en av dessa, hade han

möjlighet att utföra jobbet på det sätt han föredrog. Det fanns

tecken på att det för vissa operatörer var en källa till yrkesmässig

tillfredsställelse att kunna fatta sådana beslut. Detta kunde uppnås

genom att arbetsordern var inriktad på vad som skulle uppnås. Den

specificerade inte i detalj hur detta mål skulle förverkligas.

Systemet hade nå~ot olikartade verkningar för de olika operatörerna.

Ett gemensamt inslag var dock att deras kontroll ökade något och att

denna ökning var betydelsefull. Mest betydelsefullt föreföll detta

vara för AA-operatörerna och de manuella jobben hos AB-operatörerna.

Bäst föreföll systemet fungera på kvällarna för AA-operatörerna.

Vid en viss tid på kvällen upphörde jobben att strömma in till avdel

ningen. AA-operatören hade då en stabil situation, ett beting som

han kunde eftersträva att klara av innan kvällsskiftets slut på det

sätt som han ansåg vara bäst. Situationen var inte lika stabil och

överblickbar på dagskiftet då jobb strömmade in och ändrade situatio

nen och prioriteringarna från timme till timme. En, annan svårighet

för AA-operatörerna var att jobborderna, enligt deras uppfattnin~,

inte specificerade slutprodukten tillräckligt entydigt. AA-opera

törerna ansåg sig kunna besluta om valet mellan olika sätt att utfora

en produkt, men inte att gissa hur kunden yille ha den. Vid åtminstone

två tillfällen ob.serverades hur AA-operatörer utförde ett litet jobb

i alternativa utföranden som kunden kunde välja mellan.

Ovan har diskuterats egenskaper i den indirekta jobböverföringen,

som.framför allt var av betydelse för operatörens individuella

behov av kontroll och självständigt beslutsfattande i arbetet.

Men systemet föreföll också underlät~a tillfredsställande av sociala

behov i arbetet samt uppI;lående av företagets mål. Som nämnts
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ovan hängde detta nära samman med tillfredsställelse av de indivi

duella behoven. Vad som här skall diskuteras är nedtoningen av

statusförhållandena på avdelningen, vilken hade betydelse både för

effektiviteten och den sociala interaktionen.

Den externa statussituationen på avdelningen framgår delvis av löne

nivån. Enligt denna stod AA högre än AB och AG, som lönemässigt

var på samma nivå. I yrket kan extern status beskrivas så att

AA > AB >AG. En av tjänstemännen beskrev t ex situationen i yrket

så att till förmän utvaldes i regel AA- eller AB-operatörer och

ytterst sällan en AG-operatör.

Statusskillnader på en arbetsplats har vissa funktionella och dys

funktionella konsekvenser för effektivitet och arbetstillfredsställel

se. En tänkbar dysfunktion fär effektiviteten på avdelning A hade

varit om status och statusskillnader hade legat i fokus för operatö

rernas uppmärksamhet och påverkat produktionsflödet. Men i det

undersökta skiftlaget dominerade attityden att det krävdes högklassiga

insatser från alla medverkande för en god produkt. Systemet med

indirekt jobbutläggning tenderade att nedtona känsliga statusfrågor

och hålla framställningen av jobben relativt fri från att störas av

hänsyn av detta slag. Den indirekta initieringen tog bort intrycket

att AA kunde beordra kring AB och AB i sin tur kunde beordra kring AG .•

Hit hör också den indirekta jobbutläggningen och relationen mellan

inspektion och AA- respektive AB-operatörer. Dessa frågor togs

väl omhand i systemet med indirekt initiering.

Det var här intressant att studera två undantag från indirekt

jobböverföring, nämligen när AG upptäckt fel i produkter från AA

respektive AB. Vidare när det gällde brådskande jobb, då FL eller

BK:s representanter ansåg sig vara tvungna att bryta mot ~eg~ln om

indirekt jobböverföring och minimering av muntlig interaktion. I

dessa fall kom utfallet av ett ingripande att variera allteftersom

den interpersonella skickligheten varierade.
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Får kan jämförelser göras mellan å ena sidan BK3 samt PL2 och BK2

å den andra sidan, samt mellan AGl och AG2. När det gällde BK3

och AGl uppstod i situationer när de ingrep med muntlig interaktion

friktioner av olika slag. När å andra sidan PL2, BK2 och AG2 ingrep

på motsvarande sätt även i känsliga lägen, gjordes detta på ett

sådant sätt att ett minimum av friktion uppstod. Det inressanta

med BK2 och PL2 var att de var de enda av tjänstemännen, som deltog

i fritidsaktiviteter som bordtennis med operatörerna. Huruvida

detta var en orsak eller verkan är oklart. Det troliga är att det

var ett ömsesidigt samband av interpersonell skicklighet och accep

terande av operatörerna respektive acceptans från operatörernas sida,

vilka förstärkte varandra.

Detta exempel antyder att avdramatiseringen och avpersonaliseringen

av vem som initierade vems aktiviteter ökade möjligheterna rör

individerna att interagera med andra individer, därigenom att status

frågorna inte kom upp som ett avgörande hinder för interaktion mellan

individer och grupper i och utanför arbetet.

Den indirekta jobböverföringen innebar totalt sett en utvidgning av

möjligheterna att i arbetet och grupperna 'inrymma olikartade indivi

duella och sociala behov. Systemet gav ett visst spelrum för

utlevelse av personliga behov av olika slag. Det innebar således

inte krav på nära IOO-procentig anpassning till någon likformig

norm emanerande från företaget eller operatörskollektivet, vilket

ofta återfinnes på arbetsplatser (jämför Zaleznik et al. 1958).

Förutom den indirekta jobböverföringen fanns andra innovationer i

arbetsorganisationen, som tillkommit genom samrådsverksamheten. på

AB hade införts en bänkmannafunktion, som roterade veckovis mellan

de fyra skiftgående AB-operatörerna. på detta sätt roterade de

mellan bänkarbete, manuella jobb och återläggning. Bänkmannafunktionen

roterade veckovis även på skiften. Återläggning roterade dagligen på

dagskiftet. Dessutom kan nämnas att AB2 arbetade som AA-operatör, när

belastningen på AA var hög.
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Uppfattningen bland operatörerna var att bänkmannafunktionen var

påfrestande. De skäl männen angav var att det ofta var "stressigt".

Det gällde att hålla undan för AA-operatörerna, så att jobben inte

blev liggande. Dessutom fanns tecken på att det delvis fanns en

viss psykisk press i att reglera AB:s transaktioner med AA-operatörer

och AG-operatörer.

De manuella jobben däremot betecknades t ex av AB3 som "skapande"

och att "man får stå ifred och jobba". Äterläggning slutligen var

en rutinbetonad uppgift.

En analys av de individuella och sociala konsekvenserna av bänk

mannafunktionen och rotationen föreföll närmast innebära att dessa

problem vänts till fördelar genom ett enda grepp. Jämfört med att

t ex koncentrera bänkmannaskapet på en man, föreföll rotationen ge

en omväxling av lagom omfattning i ett arbete som kanske annars

lätt kunde bli enahanda. En koncentration av bänkmannaskapet

på en man skulle å andra sidan ha lett till en risk för utformning

av ett alltför påfrestande jobb, såvida detta inte kunde läggas

på en individ särskilt lämpad för saken. Men detta skulle å andra

sidan vid t ex sjukdom ha gjort systemet mindre flexibelt.

Jämfört med en spridning av bänkmannaskapet på alla fyra skift-

gående operatörerna, innebar rotationen flera praktiska och sociala

fördelar. När det gällde de praktiska fördelarna, innebar

bänkmannafunktionen att ansvar för denna i regel kunde fixeras och att

AG-operatörerna visste vem de skulle vända sig till för förbättringar

av bänkmannaarbetet. När det gällde de sociala fördelarna innebar

koncentrationen av bänkmannaskapet att bänkmannen tog hand om det

relativt kontinuerliga arbetsflödet fr~n AA. De övriga tre AB-opera

törerna kunde då individuellt och ibland tillsammans få kortare

pauser för individuella eller sociala aktiviteter i arbetet. Detta i

förening med att vissa arbetsuppgifter kunde utföras under småp~at

eller radiolyssning, gjorde att åtskilliga sociala behov kunde få

utlopp i arbetet för AB-operatörerna, jämfört med t ex !A-operatörerna,
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som var högt belastade och vilkas arbete krävde konstant hög koncentra

tion. När det gällde AA-operatörernas arbete var t ex radiolyssning

och småprat omöjligt att förena med de flesta aktiviteter de hade

att utföra. Ett undantag var vissa moment i maskinuppsättningen, men

om de ville utnyttja sådana tillfällen till att interagera var i

regel de andra AA-operatörerna upptagna med sina jobb.

Det kan tilläggas att genom rotationen omvandlades påfrestningarna i

bänkmannajobbet till en värdefull faktor. Även om kontakterna med

AA och AC kunde upplevas som påfrestande, gav de å andra sidan

möjlighet att interagera med andra än AB-operatörer. För de som

upplevde hög påfrestning i denna funktion, kunde dessutom den av

gränsade perioden ge en känsla av att det fanns ett slut på prövning-

arna.

Syftet med den undersökning och dataanlys som redovisades ovan var

att avgöra huruvida självverksamhetens komponenter hade multifunk

tionella konsekvenser för skiftlag A och därmed även för avdelning A.

Beträffande de komponenter som analyserades på detta sätt, fann jag

att självverksamhetens komponenter överhuvud taget hade multifunktio

nella konsekvenser för hela avdelningen. Ett undantag var att

ansvaret för tidhållningen när det gällde AA-operatörerna hade en

tvivelaktig, möjligen negativ, effekt.

Detta utgör ett tecken på att den genom samarbete utformade själv

verksamheten var en bidragande faktor till den höga produktiviteten

och trivseln på skiftlag A.

En analys av självverksamhetens -konsekvenser för AA och AB

I föregående kapitel visades att i varje fall arbetstillfredsställelse

och trivsel var sämre bland AA-operatörerna jämfört med AB-operatörerna.
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I föregående avsnitt konstaterade jag att flera av självverksamhetens

komponenter påverkade AB-operatörerna än AA-operatärerna. I detta

avsnitt skall dessa differenser tas som en utgångspunkt för en analys

av om skillnaderna i självverksamheten kunde vara en orsak till

AB:s höga produktivitet och arbetstil1~redsställelse.

Det kan hävdas att arbetstillfredsställelse och trivsel hänger samman

med ett stort antal faktorer i arbetet, varav de organisatoriska utgör

en klass. Vore det så att skillnaderna mellan AA-operatörerna och

AB-operatörerna enbart bestod i att självverksamhetens positiva kon

sekvenser var större för AB-operatörerna, skulle det kunna hävdas

att självverksamheten kunde förklåra den höga arbetstillfredsställel

sen och produktiviteten på AB. Om det å andra sidan var så att

mänskliga, sociala, tekniska och andra organisatoriska inslag än

självverksamheten i jobbet var mer fördelaktiga för AB-operatörerna,

men att självverksamheten hade likartade konsekvenser för AA- och

AB-operatörerna, då skulle förklaringen till olikheten i arbets

tillfredsställelse ligga i det mänskliga, tekniska och sociala ut

gångsläget. För att undersöka huruvida självverksanilieten kunde

förklara AB:s korr~ination av hög produktivitet och tillfredsställelse

gjordes en analys dels av skillnaderna mellan AA och AB med avseende

på utgångsläget, dels av skillnaderna beträffande självverksamhetens

effekter för de båda underavdelningarna.

~~~~~~~~~E_~_~~~~~~~~~~~!_~~~~~~_~~_~~e_~~

AA-operatörerna hade i utgångsläget den·, svåraste situationen ;i arbetet.

De var hårdast belastade och deras arbete krävde hög och konstant

koncentration. AB- och AC-operatörernas arbete var gynnsammare så

till vida som det inte ställde lika stora krav på konstant hög kon

centration. Dessutom varierade belastningen mer på AB, delvis tack

vare planerad överkapacitet. AC-operatörerna hade en likartad situation

som AB, med undantag för att den planerade överkapaciteten var större

på AC, vilket innebar längre pauser mellan dess ingripanden. Dess-

utom hade AC-operatörerna möjlighet att genom vissa informella modifi

eringar av sitt arbete förbättra sin arbetssituation, utan att påverka

det övriga systemet.
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Det fanns även andra skillnader mellan AA, AB och AC. Karriär

vägarna var flera för AB-operatörerna. De kunde t ex gå till CA

eller CB, eller avdelning B. Tjänstemännen rekryterades i regel

från AB. AA kunde endast gå till C-avdelningen, för vilken det dock

fanns "folk på stan". Vidare var C-avdelningens framtid trots VD:s

satsning på den, långt ifrån lika positiv som B-avdelningens. AC

hade dock ännu färre möjligheter att gå vidare i företaget. Ytter

ligare skillnader var att AA-operatörerna hade mer seniöritet i

företaget och på avdelningen än övriga. Dessutom var två av AA

operatörerna AAlD och AA2B jämfört med övriga på avdelningen och hela

den tekniska avdelningen relativt "gamla". De var i 45-50

årsåldern. Den genomsnittliga åldern på skiftlag A inklusive dag

skiftet på avdelning A var 31,5 år vid årsskiftet 1969/1970. Når

det gällde B- och C-avdelningarna, bedömde jag genomsnittsåldern vara

lägre än 31,5 år. En kompensation för dessa skillnader de flesta

till AA:s nackdel fanns i att AA hade högre lön och extern status

än de övriga. Men i företaget agerade företagsledningen för att

ta bort skillnaderna i lön och status.

Om sJälvverksamhetens multifunktionalitet analyseras med avseende

på avdelningens underenheter leder det till följande resultat:

Tabell 7:1.

AA AB AC
Komponent

Ansvar för tidhållning på avd O + +

Ansvar för kontroll + + +

Indirekt jobböverföring +(+) + +
Bänkmannafunktion AB +

Rotation av uppgifter .AB +
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Tabell 7:1 visar att självverksamhetens samtliga komponenter på

verkar AB, under det att ett färre antal påverkar AA och AC. Dess

utom antyder tabellen att ansvaret för tidhållning var utan större

multifunktionella effekter för AA. Ansvar för kontroll samt indirekt

jobböverföring hade allmänna multifunktionella konsekvenser för alla

underavdelningar. Bänkmannafunktionen i förening med rotationen av

arbetsuppgifter var samtidigt funktionell med avseende på organisa

tionens mål, vidmakthållande och utveckling av individens behov

samt tillfredsställelse av sociala behov på AB. Detta innebär såle

des att AB, förutom att ha varit relativt gynnat i utgångsläget,

erhöll en ännu bättre arbetssituation med hjälp av självverksamheten

jämfört med de övriga. AA med det sämsta utgångsläget erhöll jäm

förelsevis små multifunktionella konsekvenser av självverksamheten.

Resultatet av analysen av skillnaderna mellan AA och AB, dels med

avseende på utgångsläget, dels med avseende på självverksamhetens

konsekvenser, visade således inga enkla samband. AB-operatörerna

gynnades dels av ett fördelaktigare utgångsläge, dels av att själv

verksamheten hade fler positiva konsekvenser för AB-operatörerna

än för .AA--operatörerna. så den högre trivseln och arbetstillfreds

ställelsen på .AB förklarades inte enbart av självverksamheten eller

av utgångsläget, utan av att bägge dessa förhållanden sa.mverkade.

Vad analysen också antyder är att den ursprungliga skillnaden i ut

gångsläget mellan A.A- och AB-operatörerna genom självverksamheten

hade ökat. Samtidigt som sj"älvverksamheten hade förbättrat AA

operatörernas situation absolut sett, hade den försämrats sett i

relation till AB-operatörerna.

Denna observation leder till en viktig fråga soni endast skall antydas

här. I referatet ovan av Lawr'3nces (1958) ·diskussion av multifunk

tionalitetsbegreppet hävdades att en företagsledning måste agera

parallellt med att uppnå företagets mål och se till att villkoren

för dels individuell och dels social tillfredsstfillelse utvecklas.

Frågan som aktualiseras av jälllförelsen mellan AA och AB ovan, är

huruvida en företagsledning också i viss utsträckning måste agera
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parallellt när det gäller enheter på en avdelning. Hade självverk

samheten på avdelning A kommit närmare ett tänkt ideal om skillnaden

mellan AA och AB i stället för att öka hade minskat? Vad som avses

är således att balans eller parallellitet också bör eftersträvas

efter fler dimensioner än de som berörs i Lawrence (1958).

Den dimension som här således avses är graden av olikhet i arbets

situationens krav mellan olika organisatoriska enheter som i likhet

med AA- och AB-arbeten var i nära kontakt med varandra. Kravet på

balans när det gäller arbetssituationens krav gäller under förutsätt

ning att det samtidigt finns en ambition i organisationen att utjämna

olikheter på förmånssidan.

Slutsatser av undersökningen av självverksamheten

Syftet med analysen av självverksamheten var att komma underfund med

vilka resultat som kunde uppnås genom samrådsverksamhet när det gällde

utformning av arbetsorganisation. En fråga som ställdes var huruvida

självverksamheten som utvecklats i samarbete mellan företagsledning

och anställda hade lett till ett samtidigt uppnående av hög produk

tivitet och god arbetstillfredsställelse.

Först skall konstateras att samrådsförfarandet hade lett till att

vissa komponenter i avdelningens organisation hade införts eller

förändrats. Dessa har kallats självverksamhetens komponenter.

Dessutom konstaterades att avdelningens produktivitet och tillfreds

ställelse var hög. Detta gällde i synnerhet för AB-operatörerna på

det undersökta skiftlaget. Det visade sig vidare att detta hängde

samman med självverksamhetens komponenter. Speciellt betydelsefull

för denna slutsats var att de flesta av självverksamhetens komponen

ter var de multifunktionella.

Med utgångspur~t från skillnaderna i trivsel och arbetstillfreds

ställelse mellan AA- och AB-operatörer undersöktes huruvida utgångs-
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läget eller självverksamheten kunde förklara skillnaderna i trivsel

och arbetstillfredsställelse. Analysen avslöjade att utgångsläget

och självverksamheten samverkade och bidrog till att AB-operatörerna

hade en arbetssituation som i dessa avseenden kunde förväntas främja

hög arbetstillfredsställelse och produktivitet.

Detta fynd förstärkte slutsatsen att självverksamheten i stort

sett var en framgångsrik utformning av arbetsorganisationen. Men

självverksamheten hade ju utformats genom samarbete mellan företags

ledning och anställda i samrådsverksamheten. Nästa steg i under

sökningen blev därför att analysera samrådsverksamheten. En redo

görelse för denna undersökning följer i kapitel 8 och 9.
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KAPITEL 8. SM-ffiÅDSGRUPPEN

Ovan har jag redogjort för och analyserat en arbetsorganisation,

självverksamheten, som utformats genom samarbete mellan företags

ledning och anställda inom ramen för Zeta AB:s program för

samråd. Analysen av självverksamheten visade på delvis imponerande

resultat när det gällde att i en organisation av arbetet syntetisera

de anställdas behov och de krav som uppnående av företagets sy~te

ställde. En undersökning av samrådsverksamheten och projektarbetet

i Zeta AB var därför motiverad.

En första uppgift bestod av att undersöka hur samrådsverksamheten i

Zeta AB var upplagd och hur den genomfördes. Till den ändan påbör

jade jag en datainsamling inriktad på framför allt projektarbetet i

samrådsgruppen. Vissa data hade redan insamlats. T ex hade vid

undersökningen av självverksamheten de anställda på skiftlag A på

avdelning A då och då talat om projektarbetet i Zeta.

Det material som insamlades och hade insamlats bestod av:

l. Kommentarer från anställda på skiftlag A avdelning A rörande

aktuella projekt

2. Observationer och anteckningar från projektsammanträden

3. Observationer och anteckningar från samrådsgruppssammanträden

4. Andra kommentarer, intervjuer och observationer

Men hur skulle dessa data analyseras och redovisas?

Det visade sig att projektarbetet i Zeta för varje projekt innebar

en cykel av åtgärder, i vilken bl a följande moment kunde urskiljas:

l. Igångsättning av projekt i samrådsgruppen inklusive utseende

av representanter i projektgrupperna

2. Utarbetande av åtgärdsförslag i arbets- eller projektgrupperna

3. Diskussion av åtgärdsförslag i samrådsgruppen
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Eftersom projektarbetet var uppdelat på flera organ var det nöd

vändigt att behandla ett organ i taget, samt att utföra en

sekvensiell analys. I denna baserades uppläggning och genomförande

av ett senare analyssteg på resultatet av det närmast föregående.

Bl a därför att projekten igångsattes i samrådsgruppen skall

beskrivningen till att börja med koncentreras på uppläggningen och

genomförandet av projektarbetet i samrådsgruppen. När det gäller

redovisningen av data om de delar av samrådsverksamheten som försig-

gick i sarrrrådsgruppen skall som en utgångspunkt fältanteckningarna

från ett sammanträde i samrådsgruppen återges relativt fullständigt.

Denna uppläggning har flera fördelar. Som kommer att framgå, innebar

det sammanträde, som skall redovisas, början till en förändring av

samrådsgruppens aktiviteter och därmed även samrådsverksamheten.

Därför kan detta sammanträde ligga till grund för den fortsatta

analysen på flera sätt. Dels kan aktiviteterna i samrådsgruppen

skildras, dels ger detta sammanträde en bakgrund för analysen av

projektarbetet i arbetsgrupperna, dvs den tredje aktiviteten i sam

rådsverksamheten. Vidare ger denna uppläggning läsaren en möjlighet

att utforma egna formuleringar om vad som ägde rum om han/hon skulle

önska. Inte minst viktigt i detta sammanhang är att fältanteckning

arna kan ge en konkret bild på relativt låg abstraktionsnivå av

samrådsgruppens aktiviteter.

Det sammanträde från vilket fältanteckningarna skall redovisas i rela

tivt fullständig form var det första som observerades. Observatio

nerna ägde nämligen rum i samband med att undersökaren rekognoserade

i Zeta AB. Närmare bestämt gällde det att vid detta sammanträde få

en konkret uppfattning om samrådsverksamheten. (Jämför redogörelsen

för samrådsverksarrilieten i kapitel 4.) Några kommentarer till åter

givningen av fältanteckningarna är också på sin plats.
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Undersökaren hade vid detta sammanträde beslutat sig att koncentrera

observationerna till avdelning A och dess projekt. Denna koncentra

tion antogs vara nödvändig bl a för att datamängden inte skulle bli

författaren övermäktig. Det visade sig underhand att det var svårt

att upprätthålla denna specialisering på avdelningen bl a därför

att n~nga projekt sträckte sig över avdelningsgränserna. så småning

om släpptes denna restriktion. Men inför detta sammanträde var

undersökaren inriktad på att i första hand anteckna ärenden som

berörde avdelning A eller i vilka representanter för avdelning A

ingick. Således redovisas inte frågor som uteslutande gällde avdel

ning B, C eller kontoret.

Vidare har en viss omstuvning av den ordning i vilken ärendena

förekom ägt rum. Detta har skett för att betona skillnaden mellan

de två typer av aktiviteter som samrådsgruppen var involverad i när

det gällde projektarbetet, dvs igångsättning av projekt respektive

diskussion av åtgärdsförslag. Det kan t ex nämnas att Balansering

behandlades före Idesamling.

Sammanträde i samrådsgruppen den 12 december 1969

Deltagare och hur de placerade sig:

VD i Beta
(adj)

BK
(stf)

CAl

UC

PLI
EC

VD

BAl

BBl

.A.AID

AC

AA2....------------....
PC

Undersökaren

Förkortningar:

VD =verkställande direktör

pe =personalchef

EC = ekonomichef

PLI = processledare 1 (skift A)

UC =underhållschef

BK beställningskontorets
representant
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Beträffande de anställdas representanter se ovan beträffande

representanter för avdelning A. BAl, BBIoch CAl var representan

ter för avdelning B respektive C.

Jobborder - rekonstruktion av gruppen

PC hade vid ett tidigare möte fått i uppdrag att göra en genomgång av

alla påbörjade och ännu icke avslutade projekt. När PC fått ordet

av VD sa han:

Gruppen tillsattes den Il december 1968. Den har inte gjort

något. BKID ville att gruppen skulle rekonstrueras. Den bestod

av (uppräkning av fyra namn) från avdelning A, UTBl och BKID

sammankallande. (Det kan tilläggas att det var AA2 som hade

initierat projektet.)

VD: UTBl behöver ersättas. Han är ju sjuk. Ordet fritt. (Tyst.)

Får jag be om namn. Det finns väl ingen anledning att avsätta

de som finns?

AA2: PLI. Jag tror han har den bästa överblicken. Han är med från

det beställningen kommer till dess den levereras.

UC: PC.

VD: UTB2.

PLI: Jag bör nog inte sitta som sammankallande just därför att jag

har överblicken.

VD: Jag tar tillbaks mitt förslag. Jag föreslår PL1. Bör inte

följande avdelningar representeras: AA, AB, C, B, BK och utbild

ningen? Som sammankallande finns två förslag, PLI och PC.

PLI valdes som sammankallande och som representant för BK. Dessutom

valdes representanter för de av VD föreslagna avdelningarna.
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VD: Finns det anledning att utöka gruppen med PC?

(Lång tystnad.) Gruppen omfattar redan sex man. Räcker det?

Mötet: Ja.

AB Utbildning för AC-operatörer

PC: Här finns en arbetsgrupp som inte tillsatts av samrådsnämnden

bestående av ABID sammankallande (och två representanter för

AC).

ABID: Den har inte kommit igång än. - Jag har två BC-operatörer i ut

bildning och dessutom är jag sammankallande för två grupper. Den

ena är marketenteriet. Såvitt jag förstår är det ej så bråttom,

därför att en sådan utbildning kan komma till stånd först när

de som nu är i utbildning är klara, om sex månader. Jag hade

tänkt att vi i den här veckan skulle träffas för att prata om

hur vi ska gå till väga. Det var väl meningen att FC skulle

komma in efter det första sammanträdet. Jag vill gärna att

FC ska vara med.

VD: Arbetsgruppen är inte tillsatt av samrådsgruppen. - Om det är

så att ABID har tidsnöd, är det kanske bättre att någon annan

tar över. - Vad säger ACI?

ACI: Om vi kommer igång i veckan räcker det för mig.

ABlD: Det svåra är väl om man är sammankallande för flera grupper

att det krävs en hel del tid. Man måste gå ifrån en hel del.

VD: Förslag att PC blir sannnankallande. Är det ett beslut?

Mötet: (Vagt.) Ja.

Leveranstid för korta jobb - hur återställa snabbservicen

VD: Det var meningen att (MC = marknadschefen) skulle föredra detta.

- Det är så att Zeta har blivit större och med det har vi blivit

tyngre och förlorat vår lättrörlighet. Det fanns en tid då

vi kunde köra igenom. en specialorder på 15 minuter. I dag
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föreställer jag mig att vi inte får igenom ett jobb på kortare

tid än fyra timmar är jag ,rädd för. En av anledningarna till

Zetas framgångar har varit våra korta leveranstider. I dag

kan kunder säga åt oss: Det märks att ni har blivit stora.

Det går inte få igenom små jobb hos er längre.

PC: Vad är egentligen små jobb?

VD: Det är sådana jobb med marketing i Specialmarkering.

Vad säger PLI?

PLI: Om det är ett jobb som brådskar kan du direkt köra ned tiden till

tre timmar. Men om du frågar efter åtgärder så kan man ju

göra så att man skapar en slags överlappning på lunchrasten.

AC2: Är det inte svårt att säga i hur stor utsträckning sådana order

förekommer, va? Det är väl inte i så stor utsträckning? Jag

föreslår att speciella killar tar hand om den typen av arbeten.

VD: Sådana här småjobb utgör 20 %av orderantalet.

AC2: Då anser jag det värt att sätta in speciella killar.

ABlD: Jag har svårt att tär~a mig att det kan ta fyra timmar på avdel

ning A. Två timmar möjligen, ja. Jag vet inte hur det går till

på avdelning C.

AC2: Det är kanske så att en del har stora jobb uppsatta på sina maski

ner och att de då inte tar upp sådana här småjobb direkt.

ABlD: Men även om det är så, så tas ju jobben upp så fort en maskin

är ledig när jobbet har specialmarkering.

FC: Jag anser det vara svårt att sitta här och prata utan att veta

så mycket. Det är lika bra att bilda en arbetsgrupp. Vi hal'

talat om specialjour. Det är kanske en möjlighet, men det kanske

också inte är den riktiga lösningen för det hela.

EC: Vet man var den riktiga flaskhalsen ligger? Är det i administra

tionen eller på tekniska avdelningen? Det är kanske så att vi

tar upp det på helt felaktig nivå.

I2-Berg
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VD: Diskussionen visar väl att bakgrunden är att vi har tappat

ansiktet när det gäller småjobben. I en utredning som vi gjorde

under en kurs för tjänstemännen tidigare, visade det sig att

det fanns lika många moment i specialjobben som på de stora.

Då lyckades vi skära ned det hela från 40 till 20 moment för

specialjobben. - Kan vi besluta om tillsättande aven

arbetsgrupp och måste alla avdelningar vara representerade?

M"åtet: Ja.

Arbetet delades upp på två undergrupper. Den ena omfattade avdel

ningarna A och G. Den andra undergruppen omfattade avdelning B och

utgjordes aven redan befintlig projektgrupp kallad Organisationen,

avdelning B. Till medlemmar av den förstnämnda gruppen utsågs Process

ledare l B (sammankallande) samt en tjänsteman från beställnings

kontoret. Vidare en man från vardera AA, AB och AG samt en man från

avdelning G.

Förberedelser för ideinsamling

En av utgångspunkterna för dettaärende var vissa förberedelser som

ägt rum efter det föregående sammanträdet. Bl a fanns utkast till

en förslagsblankett för skrivelser till samrådsgruppen, en affisch

samt planer för uppsättning av lådor på olika ställen i företaget i

villca blanketterna skulle ligga. Vidare hade utkast till ett PM

riktat till alla anställda om vad som hände i arbetsgruppen uppställts.

Affischen godkändes för uppsättning i lokalerna.

EC: Skall det här PM:et delas ut? Jag tycker man skall förkorta

och underlätta läsningen för vederbörande.

AA2: Det ska inte sitta uppe för jämnan, utan det är bara en engångs

sak.

VD: Var det något speciellt du tänkte på?

EG: Ja bl a det som skall komma upp under Eventuellt bör inte stå

så där tycker jag. Detsamma gäller det som står om enkla ärenden.

AG2: Du var tydligen borta förra gången.
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VD: Under för:~a sammanträdet konstaterade vi att det vi diskuterade

längst under våra möten var frågor under Eventuellt. Vi vill

undvika det och få under punkten Eventuellt endast viktiga

och akuta frågor. Föreslås EC att tillsammans med AA2 gå

igenom det här PM:et? (Skratt i samrådsgruppen.)

EC: Då ska jag inte föreslå nåt i fortsättningen.

VD: Säg inte att en ordförande inte kan styra ett möte.

När det gällde sawrådsverksamnete~hade följande indelning

av problemet uppgjorts:

l. Hur göra samrådsgruppen mer effektiv?

2. Hur göra inforrnationen om samrådsgruppen bättre?

3. Hur göra arbetsgrupperna mer effektiva?

4. Hur göra informationen om arbetsgrupperna effektivare?

5. Anslagstavlornas skötsel

VD: Beträffande den första frågan känner vi väl alla att vi kan

göra något åt detta. Åtminstone känner jag som ordförande att

det är möjligt att göra våra sammanträden effektivare. Vi skulle

kunna ha t ex 45 minuters idesammanträden utan att snacka sönder

ideerna. Under den tiden skulle vi ägna oss åt att bara ta fram

ideerna och lista dem. Ordet är fritt.

FC: Att få synpunkter ikväll är väl inte att räkna med. Men ikväll

har vi väl alla fått några ideer om hur göra de här samman

trädena effektiva. Skulle vi inte kunna skriva ned dem och ha

dem som material?

EC: Att alla skriver ned sina ideer tycker jag är bra och att det

inte blir så att en ska göra arbetet för de andra.

VD: Vi bör nog göra det hela muntligt.

EC: Kan vi då inte dela upp oss i smågrupper? Det visar sig väl

ofta att det är litet lättare att arbeta i smågrupper. Då kan

en person kläckå en ide och en annan nappa på den och fära

den vidare.
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VD: Vad säger du Curt, du har väl erfarenheter från sådana här

aktiviteter?

CE: Jag har väl inte direkt erfarenheter från den här typen av

situationer, snarare från utbildning. Men där är det väl så

att man försöker att inte ha mer än sex och inte mindre än tre

personer i den här typen av grupper.

PC: Ordförande. Blir det inte eller bör det inte bli smågrupper

inom våra arbetsgrupper. Jag har tänkt på att de som deltar i

arbetsgrupper bör tala med sina kamrater och kamraterna vill

tala med dom om vad som pågår i arbetsgrupperna. Nu är det

väl så att de som inte är med vet kanske inte så mycket om hur

samrådsgruppen arbetar, men i alla fall.

VD: Den kanalen skall vi definitivt ha öppen. Men vi skulle kunna

träffas i såna här mindre grupper - säg två gånger i veckan.

pe: De här arbetsgrupperna för att skapa ideer, bör ju vara så att

alla bör kunna samsas om tiden, dvs alla bör komma från samma

skift.

VD: Vilka har dag? (Det visade sig att alla i samrådsgruppen hade

dagskift den aktuella veckan.)

Därefter indelades samrådsgruppen i två grupper med PC sammankallan

de för den tekniska personalens representanter och VD sammankallande

för tjänstemännens och företagsledningens representanter.

Balansering maskin 21

DC: En sammanfattning av gruppens resultat låter så här. Inskaffande

av balansering på maskin 21 skulle leda till följande fördelar:

ett enhetligare produktionsresultat eftersom vi kör med ojämn

både höger- och vänsterkant, inbesparing av reparationskostnader

på 9 000 kronor, högre trivsel och förbättrad organisation.

Dessa konsekvenser tar ej hänsyn till innehållet i System 70 (en

annan utredning). Vi rekommenderar inköp av balansering till

maskin 21.



165

AA2: Kostnadsberäkningen innebär att vi har räknat så lågt som

möjligt. Ändå har vi kommit till 9 000 kronor.

VD: Ni har förutsatt att man ej övergår till r-maskin va? Dvs att

om maskinen går sönder står allt stilla. Går det överhuvud att

gå över till r-maskin?

AA2: Nej eftersom den har större mellanrum och eftersom vi har ojämn

höger- och vänsterkant.

VD: Den här frågan hänger intimt samman med vad vi gör i andra

arbetsgrupper. Om det gruppen föreslår är rimligt har jag

inga erinringar. Men vi måste också ta hänsyn till vilken roll

maskinen kommer att befinna sig i i vår framtida avdelning A.

Vi har en avdelning A som i varje fall inte kommer att expande

ra. Vi behöver avvakta System 70 fas l och 2 som skall vara

klara i januari. Dvs vi befinner oss i februari innan vi beslu

tar. Vi bör också koppla detta med att det kan innebära att

vissa arbeten skall övergå till denna maskin, som då inte

bara blir en ersättningsmaskin utan en produktionsmaskin.

PC: (Började med att stödja AA2 med några tekniska argument.)

Dessutom leder detta till bättre självverksarriliet. Som det nu

är finns en viss motvilja mot att byta maskin. Detta anser jag

vara tungan på vågen i denna fråga. Sen är det väl som VD

säger att det måste komma till andra överväganden också.

AC2: Nu är det väl så att andrahandsvärdet påverkas av denna investe

ring.

VD: Ska man sälja maskinen då skall man inte tänka på en sån här sak.

'Den'går-knappast att sälja om tre år. - Jag anser att den här

utredni~gen är OK. Vore det så att man gi~k mot en självklar

utveckling, då, skulle vi göra den. Men jag vill ställa den mot

System 70 och den ar~etsgrupp som kommer under punkt j (leverans

tider). Det kan tänkas att det då blir en mer lönsam affär.

Kostnaden är 13 000 kronor. Inbesparingen är 9 000 kronor.

Meq ränta blir det en återbetalningstid på ett och tre kvarts år.



166

Jag kan inte inse att det är en så självklar investering.

Jag föreslår ett ställningstagande när System 70 redovisas i

februari och efter eventuell påverkan från punkt j.

~åtet godkände detta.

Inarbetning av arbetstid efter utbildning

PC började med en redogörelse för arbetsgruppens resultat rörande

inarbetning av förlorad arbetstid samt ersättningsnormer under

utbildningstiden. Detta innebar bl a att kvällskurrser skulle in

arbetas till 50 procent. Ifall detta inte skedde skulle löneavdrag

äga rum. Anställda var skyldiga att återbetala kursavgiften

till företaget ifall de avbröt en lDlrs eller slutade i företaget

inom sex månader efter kursens avslutning.

VD: Tack skall du ha. Det märks att detta är ett proffsjobb. Det

står att betalning utgår från gällande ackorskompensation. Vad

mBnas med det? Berätta också vad ni haft för speciella problem

i denna utredning.

PLI: Det visade sig att det var problem att ta reda på vilka löner

som utbetalats under utbildningen. Det var ett oenhetligt

system. Nästan lika många normer rådde som antalet som gått genom

utbildningen. Vi kom fram till att minst 50 procent av tiden bör

man arbete in. AG var också med.

AC2: Det förekommer att ledigheten sker på kvällen. Det har hänt att

killar kommer ned på dagen och stått med tomma händer. Detta är

också en anledning till beslutet om 50-procentig inarbetning.

PG: Olika personer är olika. En del orkar inte inarbeta någonting.

En del jobbar in 50 procent för annars blir det löneavdrag.

Men samtidigt är det klart att det är svårt att sätta upp regler

i ett företag med en dynamisk utveckling. Regler som ska kunna

tänkas gälla någon tid. Nu är det så att folk börjar i Zeta

för att gå in på ~vdelning B och inte fär att komma in på AB.
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VD: Bakgrunden till olikheten när det gäller ackordskompensation

är ungefär följande. En AB-operatör som tränar sig för AA har

inte ersatts med någon ackordskompensation. Det beror på att

det finns AA-operatörer på stan. Samma gäller avdelning C.

Beträffande avdelning B, så finns inga såna operatörer på stan

och därför har det varit naturligt att de fått ackordskompensa

tion. Ser man på det företagsekonomiskt då är detta berättigat.

PC: Intern utbildning har fördelen som t ex på AB att de som arbetar

där känner den ordning som finns i det här företaget. Om de

som kommer från AB skall gå upp till avdelning B så känns det

svårt för dom att tappa sin ackordskompensation.

VD: Har ni tänkt på de som skall nyanställas? Detta vi talar om

gäller för dem som redan arbetar i företaget.

PC: Det kan hända att vi kommer i en sådan situation att man får

svårt att agera när det finns ett papper som behandlar nyanställ

da. Det skapar kanske en mindre flexibel lösning. Och då står

vi där med vårt papper.

VD: Jag vill understryka att de som varit i företaget en tid har

lättare att lära.

(Därefter fortsatte behandlingen av andra saker.)

Den fortsatta analysen av samrådsgruppens verksamhet

Ovan togs frågan om analysen och redovisningen av data från under

sökningen av samrådsverksarrmeten upp. Där beslöts att till att börja

med koncentrera analys och dataredovisning på samrådsgruppens aktivi

teter. Ett första steg bestod av att återge fältanteckningar~a från

det första sammanträde i Zetas samrådsgrupp som observerades. Om

nu återgivandet av fältanteckningarna från detta sammanträde var ett

första steg, hur skall den fortsatta analysen av samrådsverksamheten

genomföras?
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Innan jag började undersöka självverksamheten och samrådssystemet

närmare, var en av mina arbetshypoteser att man i Zeta arbetade med

ett problemlösande beteende, med ömsesidigt inflytande i t ex samråds

verksamheten. (Jämför Lawrence & Lorsch, 1967.) När jag för redo

görelsen i kapitel 4 orienterade mig om samrådssystemet och självverk

samheten, hade jag fått det bestämda intrycket av att detta inte var

fallet. Men dessutom var mitt intryck att det beteende som jag ob

serverade i samrådsgruppen var föga förenligt med målet att nå till

sådana beslut som kunde tillfredsställa både företagsledning och

anställda. Trots detta kunde jag inte avskriva möjligheten att be

teendet ändå var ändamålsenligt, fastän det inte stämde överens med

mina förväntningar. Inför en mer detaljerad analys av fältanteckning

arna från sammanträdet, ville jag dels, i lugn och ro, kontrollera

om detta intryck verifierades i en mer formell analys av det insamlade

materialet, dels om detta inte var fallet försöka komma underfund

med vad för slags mer eller mindre medveten struktur som låg till

grund för beteendet i samrådsgruppen. Det kunde ju finnas någon

förklaring till att det beteende jag observerat i samrådsgruppen,

trots att det föreföll mig föga ändamålsenligt för uppnående av goda

gemensamma beslut, ändå fungerade effektivt i detta sammanhang.

Hypotesen var också grundad på undersökningen av självverksamheten.

De innovationer som självverksamheten bestod av, antog jag hade

tillkommit genom en problemlösande diskussion mellan företagsledning

och de anställdas representanter. I dessa skulle företagsledning

och anställda ha presenterat sina förslag och utgångspunkter. Därvid

skulle lösningar ha uppnåtts genom en penetrering av synpunkter och

argument, med målet att finna lösningar som tillfredsställde bägge

parters krav.

Når det gällde Zetas samrådsyerksamhet var således min förväntan att

samrådsgruppens och företagsledningens beteende skulle innebära en

ingående undersökning av problemområdet med målet eller ambitionen

att finna sådana lösningar som kunde tillfredsställa berörda parters

viktigaste krav. Först om det blev klart att detta mål ej kunde upp-
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nås skulle andra konfliktlösningsmetoder tillämpas. Detta innebar

således att antagande om att det var egenskaper i företagets ledar

skap, som var en viktig eller avgörande faktor, när det gällde sam

rådsverksamheten. Som ett andra steg i den fortsatta analysen var

därför en undersökning och analys av företagsledningens beteende

och intentioner indikerade. Det visade sig också vara möjligt att

genomföra en sådan analys med utgångspunkt från samrådsgruppens

sammanträden.

Analysen av företagsledningens uppläggning och genomförande av samråds

verksamheten, som den avspeglades i det redovisade sammanträdet, krävde

åtnrlnstone två preciseringar. Med företagsledningens beteende avses

i denna analys VD:s beteende. När det gällde VD:s beteende bedömdes

det vara lika viktigt att analysera såväl vad VD gjorde som vad han

inte gjorde i samrådsgruppen, men som situationen krävde.

Företagsledningens uppläggning av samrådsverksamheten

En utgångspunkt för analysen av uppläggningen av samrådsverksamheten

är företagsledningens egna planer. Vad gällde aktiviteterna i

samrådsgruppen uttryckte VD sina planer och förväntningar på följande

sätt i en intervju: "Min uppgift blir att se till att grupperna får

uppgifter och att deras lösningar kuggar i varandra."

Vad först gäller igångsättning av projekt, såg VD således som sin upp

gift att se till att grupperna får uppgifter. Detta stämmer som en

grov beskrivning av VD:s aktiviteter vid igångsättning av projekt

gruppen Leveranstider. Det kan då noteras att tre av de projekt som

kan hänföras till att ge grupperna uppgifter egentligen innebar en

aktiviering eller rekonstruktion av grupper som var tillsatta tidigare.

En granskning av VD:s insatser i dessa sammanhang visar att VD i dessa

grupper även deltog i att utse folk till projekten och bestämma vilka

avdelningar eller motsvarande som skulle representeras (Jobborder)

samt ersättandet aven utsedd sannnankallande med en annan (AB Utbild

ning).

Leveranstider och Ideinsamling ger en något klarare bild av vad VD

menade med att "••• se till att grupperna får uppgifter". I Leverans-
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tider tog VD initiativet till tillsättning aven arbetsgrupp. Av

diskussionen framgår att uppgiften var att bringa ned leveranstiderna

på små jobb.

VD hänvisade också till en tidigare utredning beträffande vad slags

åtgärder han hade i tankarna.

IIdeinsamling föreslog VD idesammanträden som ett slags komplement

till samråds- och arbetsgrupperna för att effektivisera samråds

gruppens sammanträden. Det är oklart huruvida VD avsåg att en projekt

grupp skulle tillsättas eller om VD avsåg att hans förslag skulle

utmynna i att samrådsgruppen indelades i två undergrupper.

Når det gällde igångsättning av projekt talade VD endast om sin egen

roll. Faktum var att åtminstone tidigare hade de anställda kunnat

föreslå uppgifter för projektgrupper. Både Jobborder och Balansering
i

var resultatet av de anställdas förslag eller klagomål. Tillsätt-

andet av Jobborder hade gått till så att AA-operatörernas represen

tant hade framfört ett klagomål på jobbordernas innehåll och en

projektgrupp hade tillsatts. Balansering hade likaledes tillkommit

på AA2:s förslag. Det nya systemet med skriftliga förslag skulle

kunna betraktas som en formalisering av de anställdas rätt att före

slå uppgifter för projektgrupper.

Ett analysschema för företagsledningens beteende

Denna preliminära analys av företagsledningens uppläggning av verk

samheten i samrådsgruppen indikerar att en undersökning av företags

ledningens beteende kräver ytterligare några distinktioner.

Ovan har urskiljts uppstartning eller aktivering av projekt och

diskussion av åtgärdsförslag. Ytterligare distinktioner kan göras.

Det är möjligt att skilja mellan start av projekt som anställda

respektive VD försöker initiera. på samma sätt kan man skilja mellan

diskussion av åtgärdsförslag i projekt som anställda respektive VD

initierat.
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För denna undersöknings ändamål skall följande kategorier urskiljas.

l. Försök till projektinitiering från VD

2. Försök till projektinitiering från teknisk personal

3. Behandling av åtgärdsförslag

Resultat av analysen av VD:s beteende

Analysen av VD:s beteende i samrådsgruppen visade att konfrontation

av motsättningar mellan VD och teknisk personal inte var en ademrat

beskrivning av beteendet i sammanträdet i december 1969.

Den väsentligaste slutsatsen av analysen av vad VD gjorde och inte

gjorde i samrådsgruppen med avseende på samrådsverksamheten var

att VD utgick enbart eller primärt från företagets intressen och

behov. Denna variant av be~lutsfattandet skall fortsättningsvis

betecknas som företagscentrerat. Belägg för den företagscentrerade

inriktningen erhölls dels från analysen av vad han inte gjorde men

som situationen krävde, dels från analysen av VD:s beteende. I

detta avsnitt redovisas den senare analysen.

VD:s företagscentrering och företagscentrerade uppläggning av projekt

arbetet kan härledas ur de lättare observerbara kategorierna projekt

start och diskussion av åtgärdsförslag enligt ovan.

l. Vid projektstart eller aktivisering härleddes projektuppslag

ur företagets intressen och kraven på företaget

2. När det gällde anställdas förslag strävade VD efter att anknyta

dessa till företagets intressen

3. Framförda åtgärdsförslag skulle likaledes bedömas mot företagets

intressen, t ex med hjälp av företagsekonomiska resonemang



172

Det fanns ett antal projekt som aktivierades eller startades av VD

under första sammanträdet. Ett ge~ensamt drag för dessa var att de

härleddes ur företagets intressen. Exempel på detta är Leverans

tider, Ideinsamling och projektet AB Utbildning. I Leveranstider

presenterades t ex problemet på följande sätt.

"Det var meningen att (marknadschefen) skulle föredra detta. Det är

så att Zeta har blivit större och med det har vi förlorat vår lätt

rorlighet. Det fanns en tid då vi kunde köra igenom en speical-

order på 15 minuter. I dag föreställer jag mig att vi inte får igenom

ett jobb på kortare tid än fyra timmar är jag rädd för. En av

anledningarna till Zetas framgångar har varit våra korta leverans

tider. I dag kan kunder säga åt oss: Det märks att ni har blivit

stora. Det går inte att få igenom små jobb hos er längre."

"Diskussionen vj.sar väl att bakgrunden är att vi har tappat ansiktet

när det gäller småjobben. I en utredning som vi gjorde under (en kurs)

visade det sig att det fanns lika många moment i specialjobben som på

de stora. Då lyckades vi skära ned det hela från 40 till 20 moment

för specialjobben. - Kan vi besluta om tillsättande av arbetsgrupp

och måste alla avdelningar vara representerade?"

VD talar således i Leveranstider om Zeta, och att Zeta har blivit

större, lättrörlighet, anledningar till Zetas framgångar, korta

leveranstider (~ lättrörlighet), kunder och vad kunder säger eller

kan säga, nedskärning av antalet arbetsmoment.

Det perspektiv som impliceras i VD:s kommunikation är ett exklusivt

företagscentrerat perspektiv. Detta innebär bl a att företeelser

inom företaget betraktas uteslutande uppifrån - utifrån i förhållande

till de anställda. För att klargöra vad som avses med ett exklusivt

företagscentrerat synsätt kan ett relativt exklusivt personalcentrerat

eller nedifrån - inifr~n perspektiv av några av ovanstående begrepp

och sammanhang konstrueras.
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"Det är så att vi blivit allt fler som arbetar i detta företag. Detta

har medfört att de som arbetar på olika avdelningar har förlorat kon

takten med varandra. T ex känner många av oss som är gamla i gården

inte de nya killar som har anställts här på sistone och det är ett

problem."

"En av anledningarna till Zetas framgångar har varit era insatser

i olika led av produktionen, där allas insatser är lika nödvändiga."

"När det gäller de brådskande småjobben vet jag vilka påfrestningar

det innebär för er att behöva avbryta de jobb ni har uppsatta för

att sticka emellan med brådskande jobb." Etc.

lv:ed ett relativt exkl~lsivt persor:.alcer..trerat synsätt beto~~as

kontaktproblem för anställda med företagets tillväxt, personalens

betydelse för företagets framgångar, problem för de anställda med

korta leveranstider, i stället för begrepp som förlängning av leve

ranstider, leveranstidernas betydelse för företagets framgångar

respektive kundernas synpunkter.

Vad som här avses är endast ett försök att klargöra innebörden av ett

höggradigt företagscentrerat synsätt och inte något normativt

påstående om att det senare skulle vara bättre för vissa ändamål än

det förra eller vice versa. Som jag ovan antytt är möjligen en

öppen konfrontation mellan dessa perspektiv det effektivaste beteen

det.

Ett annat exempel kan hämtas från AB Utbildning. I aktiveringen

av detta projekt yttrade sig VD på ett sätt som kan tolkas så att

det var personalen som självmant hade initierat detta projekt. Detta

var dock inte fallet. Går man till samrådsgruppens protokoll finner

man t ex en passus den 9 september 1969 som kan belysa saken.

VD: "Målsättningen 5 + 5 + l (bemanningen på skiften på AB dvs

fem man på vardera skiftet plus en man på ständigt dagskift) är
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väl ganska riktig när omsättningen är den nuvarande. För lönsam

heten på avdelningen är det viktigt att vi får flexibilitet på

avdelning A. T ex att en AB-operatör kan llhoppa in" på AA och att

en AC-operatör kan göra återläggning och kanske enklare arbeten.

Detta är en stor fråga som vi får ta upp när PC har börjat." Detta

innebär således att AB Utbildning härleddes ur företagets intresse

för och krav på lönsamhet.

Beträffande Ideinsamlingen är sammanhangen oklarare. VD sade t ex

"Beträffande den första frågan (Hur göra samrådsgruppen mer effektiv)

känner vi väl alla att vi kan göra något åt detta. Åtminstone

känner jag som ordförande att det är möjligt att göra våra samman

träden effektivare. Vi skulle kunna ha t ex 45 minuters idesamman

träden utan att snacka sönder idee~~~. Under den tiden skulle vi

ägna oss åt att bara ta fram ideerna och lista dem ••• "

Egentligen varken stöder eller motsäger denna passus ovanstående slut

satser om att projekt skall härledas ur företagets intressen efter

som VD inte omtalar vad som menas med effektivitet eller i varje

fall vad slags ideer VD har i åtanke.

Vad VD gör, är att konuna med ett förslag till att effektivisera

samrådsgruppens sammanträden, som han anser bör effektiviseras.

En innebörd av detta begrepp står klar och det är att VD vill ha till

stånd ett ymnigare ideflöde. Men vad menas med detta? Från vad

som framkommer vid ett senare tillfälle i samrådsgruppen vill VD

ha "ideer i företagandet" och mindre av problem, som han förefaller

ha stött på mest i projektarbetet. Följaktligen innebär även denna

episod att projekt skulle härleds ur företagets intressen.

VD anknöt anställdas projekt till företagets intressen

Jobborderprojektet är ett exempel på ett ärende som initierades

av den tekniska personalen, närmare bestämt AA-operatörerna. Detta
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framkom bl a i samrådsgruppens protokoll för den Il december 1968.
Enligt protokollet framförde .AA2 följande synpunkter: nAA-anvis

ningarna brister på arbeten som lämnas ut och medför mycket spring

till kontoret."

AA2 föreslog tillsättande aven arbetsgrupp.

Vid mötet tillsattes en grupp bestående av tre representanter för

avdelning A, däribland AA2 och AA4, samt en man som då arbetade på

AB samt en man som numera arbetade på CA plus representanter för kon

toret. Nu kan man undra varför ett klagomål på !A-anvisningarna skall

föranleda deltagande från AB och möjligen en CA-operatör.

Hur det än var med denna sak tog VD vid al~iveringen av denna

projektgrupp i december 1969 initiativ till att göra detta till en

företagsomfattande fråga genom att säga, när det framkom krav på

att gruppen måste ombildas: n ••• Bör inte följande avdelningarn

representeras: AA, AB, C, B, BK och utbildningen? •. " Dvs praktiskt

taget hela den tekniska avdelningen plus BK och utbildrung skulle nume

ra representeras i projektgruppen.

VD bidrog genom sitt beteende i denna fråga till att omvandla ärendet

från en underavdelningsfråga till en företagsfråga utan att VD gav

uttryck för ett behov av att motivera ett sådant drag. Det hela

var antagligen en automatisk reaktion men den avslöjas icke desto mindT

re av att VD var inriktad på färetagsomfattande frågor

samt att VD utan vidare utgick ifrån att detta även gällde den tek

niska personalen.

En likartad omvandling ägde rum i Maskinservice. Även detta projekt

hade initierats av AA-operatörerna. Bakgrunden var att maskinfel

hade inträffat på kvällarna så att en maskin blivit stående eller en

av operatörerna fått agera som maskinskötare på kvällsskiftet. Men

även detta projekt omvandlades så att det blev företagsorienterat
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genom att det skulle gälla preventivt underhåll plus att det skulle

omfatta alla maskiner i hela företaget.

I vilken utsträckning detta innebar en lösning på AA-operatörernas

problem beror på huruvida det manifesta klagomålet korrekt avspeglade

AA-operatörernas missnöje. Med utgångspunkt från AA-operatörernas

ovanliga livaktighet i projektarbetet finns anledning att misstänka

att det kunde finnas latenta orsaker till deras aktivitet i dessa

sammanhang.

~~~~~~~~_~!_~~~~~~~f~~~~~~_~~~_f~E~~~~~~~_~~~~~~~~~

Det var inte bara så att projekt härleddes ur företagets krav och

behov och att anställdas uppslag anknöts till företagets intressen.

Det var också klart att åtgärdsförslag från projektgrupperna skulle

bedömas utfrån företagets intressen. En operationalisering aven

företagscentrerad inriktning är beteendet att applicera företags

ekonomiska föreställningar och begrepp på konkreta problem. Ett sådant

beteendemönster från VD:s sida framkom speciellt vid projektrapporte

ringen i Balansering och Inarbetning. I Balansering föreslog arbets

gruppen inköp av Balanseringsutrustning. I diskussionen frammanar VD

som ett motargument ett perspektiv som påminner om det som ovan

benämnts företagscentrerat, dvs problemet betraktas utifrån - uppifrån

i förhållande till personalen, med andra ord problemet betraktas från

företagsledningens perspektiv.

"Men vi måste också ta hänsyn till vilken roll maskinen kommer att

befinna sig i vår framtida avdelning A. Vi har en avdelning A som

i varje fall inte kommer att expandera. Vi behöver avvakta system

70 fas l och 2 som skall vara klara i januari. Dvs vi befinner oss i

februari innan vi beslutar ••• "

Det var ett likartat företagscentrerat perspektiv VD anlade när han

i Inarbetning kritiserade PC:s förslag att ackordskompensation skulle

utgå över hela linj en. VD försvarade denna olikhet utifrån ett
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ekonomiskt perspektiv, innefattande tillgång på olika slags operatörer

och företagets önskan att kunna styra personal till bristområden, där

man har svårt att finna folk "på stan". Det fanns således AA- och

C-operatörer på stan, däremot inte B-operatörer. Därför hade företaget

inte velat ge extra uppmuntran i form av ackordskompensation till de

som velat utbilda sig för överskottsområden som AA och C.

En tillämpning aven företagscentrering utgör företagsekonomiska

begrepp och samband. I företagsekonomin operationaliseras och efter

strävas bl a en mätbarhet av företagscentrerade begrepp och samband

ofta uttryckta i kronor och ören, men även i procent och andra kvan

titeter.

Därför kan hävdas att ett tecken på en företagscentrerad inriktning

är en tendens att argumentera utifrån företagsekonomiska resonemang.

Detta gjorde VD t ex när han argumenterade mot de föreslagna

åtgärderna i Balansering och Inarbetning. Man kan bl a notera att VD

utnyttjade företagsekonomiska argument i detta sammanhang utan att

förete något tecken på att det fanns behov av att motivera en sådan

utgångspunkt.

I Balanseringsfrågan sa VD som en slags sammanfattning t ex följande:

tf Det kan tänkas att det då (om förslaget ställs mot system 70 och

Leveranstider) blir en mer lönsam affär. Kostnaden är 13 000 kronor.

Inbesparingen är 9 000 kronor. Med ränta blir det en återbetalnings

tid på ett och tre kvarts år. Jag kan inte inse att det är en så

självklar investering ••• "

I Inarbetningsprojektet försvarade VD det tidigare systemet med

olikhet i ackordskompensation under utbildning. Kärnan i VD:s argu

mentering är: "Ser man det företagsekonomiskt då är detta berättigat."

Att betrakta det hela ur företagsekonomisk synpunkt är inte bara

berättigat. VD betecknade företeelsen så att det har "varit naturligt

att de fått ackordskompensation".

13'-Berg
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Av dessa resonemang är det således klart att åtminstone VD utgick

ifrån att de åtgärdsförslag som skulle genomföras skulle vara "lön

samnla affärer1t och självklara investeringar. Vidare skulle vid

bedönmingar av olika företeelser som naturliga inslag ingå företags

ekonomiska synpunkter.

~~~~!~~~~~~~_~~_~~~~l~~~_~~_~~~~_~EE~~~~~~~~_~~_~~~~~~~~~~~~~:

~~~~~_~_~~~~~~~EE~~

Det fanns i VD:s beteende förutom företagscentreringen ett annat

moment, som nära sammanhängde med VD:s inriktning på att i första

hand tillvarata företagets intressen. Ovan har nämnts att VD

omvandlade anställdas projektförslag så att de blev mer inriktade

på företagets intressen. Detta gjordes nästan automatiskt, utan

att VD företedde något behov av att motivera en sådan åtgärd. Ett

annat inslag var att VD på likartat sätt applicerade enbart företags

ekonomiska bedömningskriterier på åtgärdsförslag från projektgrupper

och liknande. Den slutsats som kan dras av detta var att VD utgick

som från något självklart att företagets int~essen låg i centrum

inte bara för hans eget deltagande, utan även den tekniska personalens

deltagande i den gemensamma problemlösningen. Denna slutsats stöds

också av analysen av vad VD inte gjorde, men som situationen krävde.

Denna analys visar dessutom tydligare än analysen av VD: s beteende att

VD utgick ifrån att de anställdas representanter såg på samråds

verksarrmeten på likartat sätt.

An~lysen av vad VD inte gjord~ men situationen krävde

Som nämnts var avsikten att inte enbart analysera VD: s manifesta

beteende, utan även vad han inte gj orde. Det kan påpekas att vissa

forskare menar att en analys av vad en undersökt enhet inte gör,

kan vara lika viktig och ge väl så många uppslag till ,en förståelse

av ett beteende eller verifiering av slutsatser, som en analys av

det manifesta beteendet. Ett exempel lämnas av Mayo (1948) i Some

Notes on the Psychology of Pierre Janet, på tal om regler för genom-
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förande av kliniska intervjuer. En av reglerna lyder på följande sätt:

Listen to:
a) What he wants to say;
b) W4at he does not want to say;
c) What he cannot say without help;
(Ibid., p. ?1-23)

Vad som inte alltid är så klart, är hur en analys av "icke-beteendet!

skall genonuöras. En anledning är att en beskrivning av vad en befatt

ningshavare inte gör, kan ju göras oändlig och begränsas endast av

undersökarens fantasi. Det rimliga i ~enna situation måste vara att

analysen avgränsas på något sätt. Det ligger då nära till hands

att undersöka vad den observerade inte gör i relation till situatio

nens krav.

Når det gällde samrådsverksamheten ställde dess uppläggning några

specifika krav på kommunikationsprocessen. Bakgrunden är den upplägg

ning som samrådsverksamheten hade i Zeta AB, med majoriteten av ut

redningsmän inte närvarande vid det sammanträde då problemet diskute

rades och uppdraget formulerades, plus vad som är känt om kommunika

tionsproblemen i företag mellan företagsledning och anställda. Bland

dessa krav kan t ex de följande urskiljas.

Det var när det gällde ett effektivt pröjektarbete nödvändigt att det

existerade en effektiv kommunikation från samrådsgruppen till de

medlemmar i proj ektgrupperna som inte deltog i samrådsgruppen. T ex

var det viktigt att alla symtom på den aktuella problematiken

kommunicerades så konkret som möjligt för att undvika informations

bortfall i referat eller sammanfattningar. Vidare var det nödvändigt

att klargöra för utredni.ngsmännen vilka mål eller kriterier som skulle

komma att ställas på åtgärdsförslagen. Ett annat uppenbart krav på

kommunikationen i denna situation var att enighet rådde om vad

använda nyckelbegrepp skulle symbolisera för korucreta fenomen. Ytter

ligare ett krav var att problemet avgränsades från andra problem och

om möjligt preciserades.
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Resultat av analysen av situationens krav på kommunikationen och

det verkliga beteendet

Jämförelsen mellan VD:s beteende och situationens krav på kommunika

tion visade på åtskilliga olikheter. T ex visade det sig att de

krav som VD ställde på de åtgärdsförslag som skulle utvecklas inte

formulerades. Vidare konkretiserades inte viktiga nyckelbegrepp.

När det gällde problematiken som skulle undersökas, utfördes mycket

litet av problemavgränsning och problemfixering.

Förutom att VD mer eller mindre automatiskt utgick från att det i

den gemensamma problemlösningen enbart gällde att ta hänsyn till

företagets intressen, framkom denna tendens i att VD inför projekt

arbete i arbetsgrupper inte angav kriterier eller krav som skulle

komma att ställas på åtgärdsförslagen när de framkom. Detta berodde

inte på att VD inte hade krav och kriterier att ställa upp. Att VD

ställde krav på åtgärdsförslagen och att dessa var relativt preciserade

framgick bland annat av diskussionen av Balnsering och Inarbetning.

på inget ställe i Jobbarder, AB utbildning, Ideinsamling och

Leveranstider, angav VD direkt att förslagen skulle bedömas med

avseende på företagets intressen och med företagsekonomiska kriterier,

trots att det framgick av Balansering och Inarbetning att det var

sådana krav som VD ställde. Det kan möjligen hävdas att VD:s förvänt

ningar klargjordes indirekt och just vid behandlingen av projekt

gruppernas åtgärdsförslag. Men givet den uppläggning som projektar

betet hade, med majoriteten av utredningsmän inte närvarande

vid samrådsgruppens sammanträde, var detta utan betydelse. Det var

som om VD förväntade sig att hans intentioner antingen skulle $prida

sig till de som skulle arbeta med projekten utan att han behövde

befatta sig med saken, eller också var det så att VD utgick från att

hans utgångspunkter var delade av alla i företaget, åtminstone de

som skulle delta i projektarbetet.
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Givet uppläggningen av projektarbetet och givet vad som är känt

beträffande fundamentala olikheter i inriktning och inställning till

konkreta problem i företag mellan företagsledning och anställda,

var detta ett fundamentalt faktum att ta hänsyn till. Detta gjordes

inte. Detta förhållande har här tolkats hänga samman med att VD

utgick ifrån att de anställda delade hans uppfattning att målet med

den gemensamma problemlösningen var att enbart eller i första hand

främja företagets intressen. Andra exempel på detta var i hur liten

utsträckning VD ägnade uppmärksamhet åt sådant som begreppskonkreti

sering, problemfixering, problemavgränsning och liknande.

VD:s tendens att ta innebörden i avgörande begrepp för given framgick

inte lika klart i alla frågor som togs upp. I de två första ärendena

blev det t ex knappast aktuellt, eftersom ingen realdiskussion ägde

runl. I Leveranstider blev det underhand relativt klart vad som

avsågs med olika begrepp som VD använde. Men detta skedde bland annat

med hjälp av att t ex pe frågade vad som avsågs med småjobb och VD:s

svar. Det kan dock nämnas att diskussionen i arbetsgrupperna avslö

jade oklarheter i begreppet specialmarkering. Innebörden av

specialmarkering var att det var fråga om små kompletteringar av

stora jobb på vilka operatörerna själva kunde utföra inspektion.

Detta nedbringade i och för sig transport- och liggtider. Det före

föll snarast som om symbolen användes eller skulle användas för

detta ändamål och inte för den typ av brådskande jobb som VD uppen

barligen avsåg.

Däremot framkom i Balansering och Ideinsamling tydligare det beteende

mönster som här avses. lIdeinsamling talade VD om att endast "viktiga

och akuta" frågor skulle få tas upp under punkten Eventuellt, utan

något angivande av innebörden i viktiga och akuta frågor. Inte heller

fanns något tecken på en medvetenhet om att vad som var viktigt för

VD inte nödvändigtvis var viktigt för de anställda och tvärtom. Bara

för fullständigheten skall också nämnas att det som var viktigt för
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den tekniska personalen inte nödvändigtvis var lika viktigt för

tjänstemännen och vice versa. T o m kan det påstås att vad som var

viktigt för den anställde BAl inte nödvändigtvis behövde vara viktigt

för BA2 även om dessa arbetade sida vid sida dag ut och dag in i

samma arbetsgrupp och vice versa.

Några andra exempel är hämtade från Balansering.

"Den här frågan hänger intimt samman med vad vi gör i andra arbets

grupper. Om det gruppen föreslår är rimligt har jag inga invänd

ningar."

"Jag anser att den här utredningen är OK. Vore det så att man gick

mot en självklar utveckling då skulle vi göra den (investeringen)."

VD använde här orden "rimligt", "OK" och "självklar utveckling" på

ett sådant sätt att det var omöjligt att få klart för sig vad som

avsågs. Visserligen förstår man att VD menar att rimligheten skulle

avgöras mot andra arbetsgruppers resultat. Men hur det hela skulle

avvägas, det togs för självklart.

VD ansåg också att utredningen v~r OK. Mot vilken bakgrund avgjordes

det? Att den inte var företagsekonomiskt OK antyds längre ned.

Eftersom detta var viktigt för VD, var detta förvirrande. Vad som

konstituerade en "självklar utveckling" var på likartat sätt oklart.

I Inarbetningsfrågan talade VD om att det har varit "naturligt" med

olikheter i ackordskompensationen. Av sammanhanget kan man komma

fram till att VD med detta avsåg "naturligt ur företagsekonomisk

synpunkt", eller att en företagsekonomisk utgångspur~t var naturlig.
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Av de fyra ärenden som igångsattes gjordes ingen problerr.~eskrivning

i Jobborder och AB-utbildning, antagligen för att dessa projekt

igångsattes tidigare och de berörda antogs vara förtrogna med

problemet.

Behandlingen av Leveranstider och Ideinsamling är här viktigare.

Det kan vara intressant att skärskåda VD:s beteende när han indike

rade problemområden i detta sammanhang.

VD hävdade att i och med att Zeta hade blivit större hade företagets

förlorat sin lättrörlighet. Med det menade VD bl a att tiden för

framställande aven specialorder hade ökat från 1/4 timme till 4 timmar.

Vidare hävdade VD att en anledning till företagets framgångar hade

varit korta leveranstider. Därefter antydde VD klagomål från kun

dernas sida som reaktion på detta. Därefter uppmanades VD av FC

respektive AC2 att konkretisera dels vad små jobb var, dels i hur

stor utsträckning sådana jobb förekom.

VD sammanfattade sin uppfattning av diskussionen med att den visade

att "vi har tappat ansiktet när det gäller småjobben". Som exempel

på åtgärder nämnde VD ett tidigare projekt som ledde till nedskärning

av antalet arbetsmoment.

Trots allt är det dock åtminstone med fältanteckningarna för ögonen

möjligt att komma fram till vad det var för problem som VD ansåg

föreligga. Till en del framkommer det indirekt, genom att VD på bl a

PC:s och AC2:s frågor, konkretiserade vissa nyckelbegrepp och samman

hang. Men detta gäller på sin höjd de som varit närvarande vid

sammanträdet och under förutsättning att de dels har viss vana vid

utredningsarbete, dels var motiverade at-u uugöra en uttolkning och

härledning av vad det var frågan om.
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Om det är möjligt att med hjälp av fältanteckningar och indirekta

uppgifter komma fram till vad det var VD avsåg vara problem i

Leveranstider, är det inte så med Ideinsamling. Visserligen före

låg en uppdelning av problemet i fem delar när det gällde samråds

verksamheten. Men vad det var beträffande effektivitet och bättre

information som brast, är inte klart. Diskussionen av punkt l

"Hur göra samrådsgruppen mer effektiv" är belysande.

Innebörden av nyckelbegrepp som "effektivitet" och vad. slags "ideer"

det var frågan om, diskuterades av VD som om dessa begrepp hade en

entydig innebörd för alla närvarande utan att VD gav någon ytterligare

indikation på vad han avsåg. Att VD önskade ett ymnigare ideflöde

var möjligen indirekt klart för de närvarande. Dessutom är det möj

ligt att ur sammanhanget utläsa att detta är åtminstone en del av

vad VD avsåg med effektivare sammanträden. Men det är omöjligt att

yttra sig om kärnpunkten - vad slags ideer det är fråga om - på grund

val av det som framkom under sammanträdet. når är det möjligt att tänka

sig en lång rad företeelser alltifrån nya produktideer, ideer till

rationaliseringar av produktionen, modifieringar av rutiner till för

bättringar av arbetsrutiner ur de anställdas synpunkt, arbetsmiljö

och trivselåtgärder. Att VD tänkte i första hand på frågor av de

förstnämnda slagen framkom vid sammanträden längre fram i tiden.

Det intressanta i detta sammanhang var dock att VD tycks utgå ifrån

att idebegreppet var entydigt för alla närvarande.

En annan observation som kan göras var att VD:s förslag missförstods.

VD föreslog uppenbarligen inrättande aven permanent typ av idesamma n

träden som komplement till samråds- och arbetsgrupper. Fe tolkade

VD:s förslag som en ad hoc åtgärd för att utveckla samrådsverksam

heten, dvs som ett hjälpmedel för att behandla de fem punkterna. Det

var efter denna linje som den fortsatta utvecklingen av denna fråga

ägde rum. VD:s ide om ett kompletterande organ till framför allt

samrådsgruppen försvann på detta sätt helt och hållet.
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Diskussion om VD:s antagande om anställds medverkan

Det skulle kunna hävdas att VD:s underlåtenhet att precisera projekt

och begrepp samt ange de krav han ställde på åtgärdsförslag som

skulle utvecklas kunde förklaras av att VD framför allt syftade till

att få igång projekt kring de aktuella frågorna. Om VD hade angivit

krav etc, skulle den tekniska personalen inte ha varit villig att

medverka i projektarbetet. En sådan förklaring skulle innebära att

VD medvetet försökte manipulera de anställda till medverkan i projekt

som t ex skulle kunna vara till deras nackdel. I det redovisade

undersökningsmaterialet, och som det även kommer att vara möjligt att

avgöra av samrådsverksamhetens fortsatta utveckling, framkom ingenting

som kunde stödja en sådan slutsats.

Däremot var det av betydelse för de anställdas medverkan att VD inte

var så konkret som situationen krävde, när det gällde projektarbetets

uppläggning. Detta gav nämligen de anställdas representanter möjlig

heter att i projektarbetets syften tolka in sina egna önskemål och

intentioner baserade på t ex tidigare erfarenheter av samrådsverk

samheten. Denna fråga tas upp i nästa kapitel.

Sammanfattning och slutsatser

Av observationerna av VD:s beteende i samrådsgruppen har slutsatsen

dragits att VD baserade den gemensamma problemlösningen på möjlig

heten att samla den tekniska personalen bakom målet att främja

företagets intressen åtminstone i första hand. Men denna inriktning

byggde på det mer eller mindre medvetna antagandet att den tekniska

personalen för det första ville, och för det andra kunde - med den

uppläggning den gemensamma problemlösningen hade fått - främja före

tagets intressen. Hur förhöll det sig med denna sak? Avgörande var

således följande fråga: Överensstämde den tekniska personalens mål

och intentioner för sitt deltagande i samrådssystemet

med VD: s? Detta blir den fråga som skall besvaras i nästa kapitel.
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KAPITEL 9. DEN TEKNISKA PERSONALENS PERSPEKTIV

I föregående kapitel drogs slutsatsen att VD utgick ifrån att den

tekniska personalen var lika inriktad på främjande av företagets

intressen som VD själv var. En avgörande fråga blir då i vilken

utsträckning de anställda ~ primärt inriktade på företagets

intressen. Syftet med detta kapitel är att besvara frågorna: Vilka

antaganden och föreställningar låg bakom den tekniska personalens

deltagande i den gemensamma problemlösningen? Innebar dessa en in

riktning på företagets intressen?

Det kan först konstateras att den uppläggning VD hane givit det reella

projektarbetet uppfyllde minimikravet att engagera den tekniska

personalen. Detta innebar bland annat att den kom med förslag och att

utsedda representanter deltog i projekt som de utsetts till. Men

som antytts ovan innebar detta inget belägg för att den tekniska per

sonalen delade VD:s perspektiv. Deltagandet kunde mycket väl förklaras

av den lösliga uppläggning den gemensamma problemlösningen hade.

Den tekniska personalen hade möjligheter att tolka in egna mål och

intentioner i den gemensamma problemlösningen. Det intressanta är

därför att undersöka på vilka premisser de deltog. Gjorde de det på

VD:s premisser eller på några andra? Detta var omöjligt att säkert

avgöra utifrån den tekniska personalens representanters beteende i

samrådsgruppen, eftersom de inte yttrade sig i någon omfattning i

samrådsgruppens sammanträden.

Undersökningen av de premisser på vilka den tekniska personalen deltog,

skall därför göras utifrån dess representanters beteende i

förslagsverksanilieten och i arbets- eller projektgrupperna, dvs det

tredje inslaget i samrådsverksamheten.

Denna analys visade att den tekniska personalens inriktning inte

var företagscentrerad. Den skulle i stället kunna betecknas som

personalcentrerad. Med det avses att representqnter fär den

tekniska personalen,utan att vara negativt inriktade med avseende på

företagets intressen, primärt utgick från vad projektarbetet kunde

ge dem i form av förbättringar i och kring arbetet. För det andra
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innebar det att representanterna tog ställning till hur åtgärdsför

slag eller liknande från företagsledningen påverkade deras situation

i arbetet och i företaget. Om den tekniska personalen och dess repre

sentanter t ex ansåg att ett åtgärdsförslag ledde till en försäm-

ring ur deras perspektiv, motsatte de sig saken oavsett om förslaget

var avsett att gynna företagets intressen.

Dessa slutsatser var bl a baserade på en analys av förslagsverksam

heten, samt en analys av de anställdas beteende i arbetsgrupperna.

Förslagsverksamheten

En analys av förslagsverksamheten med hjälp av data som insamlats på

avdelning A:s skiftlag A, avslöjade att vissa inslag i de anställdas

förslagsverksamhet, innebar strävanden att förbättra sin egen situa

tion i arbetet.

En utgångspunkt för analysen var AA-operatörernas beteende på avdelning

A. Ett av de inslag i deras beteende (vilket också berörts ovan)

var deras engagemang i förslagsverksamheten. Av de frågor som be

handlades av samrådsgruppen i december 1969 hade två initierats av

AA-operatörerna. Detta gällde således såväl Jobbarder som Balansering.

Inför ett sammanträde i samrådsgruppen i februari 1970 hade AA-opera

törerna inlämnat ytterligare ett önskemål eller förslag till sam

rådsgruppen. Detta gick ut på att komplettera den dagliga maskin

skötseln, så att sådan service även utfördes på kvällsskiften. Några

observationer av tillkomsten och utvecklingen av detta projekt gav

några av de mest betydelsefulla uppslagen till en förståelse av de

anställdas engagemang i förslagsverksamheten och projektarbetet.

Till förståelsen av bakgrunden till förslaget om Maskinservice bidrog

några observationer en kväll då undersökaren befann sig på avdelning

A, några dagar före samrådsgruppens februarisammanträde.
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Vid ett tillfälle observerades att AA3 och AA4 höll på med någon

reparation på AA3:s maskin. Senare såg jag ett meddelande från AA4

till MSID med följande lydelse:

"Hej (MSID)

(AA3) fick klagomål på (snedhet) så jag har hjälpt honom ställa in

knivarna. (AB-operatörerna) sa att det blev mycket bättre efteråt,

men jag vill att du kollar att det är riktigt gjort.

Det går inte att köra produkt XX och produkt XY utan att de

blir avskurna i överkant.

Sedan fick AA2 stopp på backinställningen på sin maskin. Den hade

kärvat ihop totalt och när vi höll på att böka med det så lossnade

muttern så hela inställningen blev fel. Vi kom också underfund med

att den lilla muttern med fjäderbrickan satt lös och vi skruvade

fast den så gott det gick utan större ingrepp. Men efteråt var jag

tvungen att försöka få backinställningen OK igen så vi ställde in

den på 14 (enheter) och sågade och efter många om och men vart vi

nöjda. Sen återstår att se om du blir nöjd med det efter avkollning.

OBS. Backinställningen tycker jag fortfarande går trögt.

(AA4) t f maskinskötare"

Det var således incidenter av detta slag som föranledde AA-opera

törerna att "skriva in till samrådsgruppen".

Efter det att projektgruppen Maskinservice påbörjat sin verksamhet,

kommenterade AA4 gruppens tillkomst och utveckling på följande sätt.

AA4: Den här gruppen tillkom med anledning av att AA-operatörerna

skrev in om att de ville ha maskinskötsel även på kvällarna.

Jag tycker den här gruppen har spårat ur för nu omfattar den

som du ser här de här övriga punkterna: Service för maskiner,
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personalfrågor för detta, arbetstider till detta. Men det är

klart att man förstår ledningen som vill undersöka detta när det

blir så många därinne i skötarrummet.

Anledningen till gruppens tillkomst - ur AA-operatörernas synpunkt 

var således att M-operatörerna "ville ha maskinskötsel även på

kvällarna 11 •

Det är även möjligt att se AA-operatörernas engagemang i förslags

verksamheten och strävan att förbättra sin egen situation mot en

mer mångsidig bakgrund. Det kan erinras om att AA-operatörerna

kontinuerligt varit engagerade i förslagsverksamhet sedan AA2 tog

upp Jobborder-projektet. Detta projekt hade inte lett till något

resultat i form av t ex utredningar. Det hade däremot Balanserings

projektet, som hade tillkommit den 22 april 1969. I december

sammanträdet 1969, som återgavs ovan, hade detta projekt avslutats

eller i varje fall lagts på is. Vid det följande sammanträdet i

samrådsgruppen i februari 1970, kom AA-operatörernas förslag om

maskinservice på kvällarna. Detta engagemang i förslagsverksamheten

antyder möjligheten av ett kontinuerligt missnöje med arbetssitua

tionen från M-operatörernas sida parad med att de såg samrådsverk

samheten som en möjlighet att komma till rätta med situationen.

Denna hypotes stöds av analysen av självverksamheten ovan, som visade

att AA-operatörerna var mindre tillfredsställda med sin arbets

situation än AB-operatörerna. Detta förklarades bl a av den kon

tinuerliga arbetsbelastningen, den relativa försämringen i arbets

situationen i förhållande till övriga operatörer, företagsledning

ens program för utjämning av skillnader i lön och extern status

mellan AA-operatörer och de övriga etc. Oavsett om det manifesta

klagomålet tas som utgångspunkt eller en analy-s av latenta faktorer

tas med i beräkningen, blir alltså slutsatsen att AA-operatärerna

genom samrådsverksamhetens förslagsmöjligheter försökte förbättra sin

egen situation som den upplevdes av AA-operatärerna.
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Sedan kan tilläggas att när det gällde Maskinservice agerade före

tagsledningen på likartat sätt som indikerats ovan: företagscentre

rat. Därvid reagerade företagsledningen enbart på AA-operatörernas

manifesta förslag om förbättrad service. Uppenbarligen fann före

tagsledningen klagomålet oberättigat ur företagets synpunkt. I

stället omvandlades projektet av företagsledningen till att avse

preventivt underhåll av maskiner. Vidare skulle programmet för preven

tivt underhåll gälla alla maskiner i företaget, framför allt dock

de på tekniska avdelningen. En intressant fråga är om företagsled

ningen handlat på likartat sätt om den varit medveten om förekomsten

av de latenta skälen till förslaget om maskinservice.

Projektarbetet

Andra belägg för att den tekniska personalen var primärt intresserad

av att förbättra sin egen situation framkom i den fortsatta utveck

lingen av Ideinsamlingsprojektet. Detta framgick bland annat i form

av kritik av projektarbetet. Den tekniska personalen ansåg att

deras behov i dessa avseenden inte tillgodosågs med den nuvarande

utformningen av projektarbetet.

~~~~~~~~~~~~

lIdeinsamling ägde först två idesammanträden rum. Detta resulterade

i listor med ideer över hur samråds- och arbetsgruppernas effektivitet

etc skulle ökas. En arbetsgrupp bestående av PC (sammankallande),

PLI, BK], AC2 och AB] fick i uppdrag att ta hand om och behandla

materialet.

En av de ideer som skulle behandlas var följande:

"Poängtera att val av ordförande är fritt - ej nödvändigtvis före

tagsledaren. u
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BK3: (Ivrigt.) Det har vi diskuterat på kvällsskiftet.

PC: Kul.

BK3: Vi har kommit fram med en liten skrivelse undertecknad av PL1,

BK2, PL3 och mig. Vi tycker att ordförande skall tillsättas

av samrådsgruppen.

AC2: Kommer VD att argumentera mindre fär det?

PC: Du menar att det inte gör nån skillnad, va?

AB3: En sak, skrivelserna till samrådsgruppen, vem behandlar dem?

PC: De behandlas inte. De sätts väl bara upp på listan. Men det

är VD som gör det.

AB3: Det är många frågor som blivit bortdribblade från AB:s repre

sentant.

AC2: Det har förekommit att han styrt.

AB3: Styrt. Han har flyttat bort frågor enligt vad jag hört.

PC: Sist kom AB1D med något som inte stod på dagordningen. Har du

något exempel utom detta, där frågan inte stod på dagordningen.

AB3: Hur skall jag veta? Jag sitter inte i samrådsgruppen.

AC2: Löneomläggningen för data är ett exempel. Då tyckte han

antagligen att de förslag som kom igenom inte var rimliga för

företaget. Då blev det inte röstning. Det var flera förslag

som han bara blåste bort. Men sen gick ett av dom igenom.

Vi var tvungna att gå genom fackföreningen för att det skulle

gå igenom. Sen fanns ett förslag om subventionering av lunch.

PC: Jag svarade på det att det skulle tas upp i diskussionen av

(konferensen i arbetspsykologi).

AC2: Det uppfattades som att det skulle behandlas senare i samman

trädet.

AB3: Klart bortfixat - i varje fall fär en tid. Har det hörts något

mer om tropikfläkten, Det var tre skrivelser om detta bl a en

från AC3D.
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FO: Den frågan stod inte i protokollet. (Läser ur ett papper.)

Men frågan är inte död. Nu står lokalerna under ombyggnad,

men det kommer upp. - Nåja. Vi skall besluta om hur ord

förande skall väljas.

A02: I nämndavtalet står att företagsledningen skall välja ordförande.

PLI: Men här skall vi ha företagsdemokrati. Då bör samrådsgruppen

välja. Hur är det på ALFA? (Ett dotterföretag.)

PO: Jag är vald på förslag av företagsledningen.

BK3: Det är svårt att bli överens om detta.

PC: Tacklar vi den här frågan på rätt sätt? I samrådsgruppen är vi

femton personer. Kan vi styras?

BK3: Om det ges ett förtroende åt personalen att vara med och bestämma

då bör den få vara med om att välja ordförande.

PC: Kommer man till ett sånt beslut, måste man snacka fär det, slåss,

och inte sitta och hicka.

AC2: Jag hickar inte. Är det så att vi sk~ besluta om detta får

vi leta efter argument.

PC: Du får inte backa.

En annan ide som framkommit, läd på följande sätt. "Försök analyse

ra intresset hos medlemmarna."

PLI: Hur stort är intresset för detta?

PC: Det kan man nog säga är tillräckligt. Det kom 80 på konferensen

och arbetspsykologigrunkan var bra besökt.

BK): Överskatta inte detta.

PC: Du vet hur svårt det är att få folk till personalklubbsmöten.

PLI: Men du vet. Det kan bli en effekt att alla måste gå. Men hur

är intresset? Bland tjänstemännen tror jag att det inte är

stort. Kunde man inte göra en enkät för att få reda på hur

intresserade folk är att ta del av samrådsgruppsarbetet?
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PC: Tröttnar inte folk på att fylla i papper? Vi har haft enkäter

nyligen och det kanske gör att de har lessnat.

AC2: Om det händer nåt, är' det den bästa PR samrådsgruppen kan

få. Om samrådsgruppen står och stampar, då sjunker intresset.

PC: Har man stora samlade frågor, kan intresset öka.

PLI: Antag att man frågar och får till svar att i samrådsgruppen

snackas bara skit.

PC: Det är så lätt att få till svar att där och där snackas bara

skit.

AC2: Jag ger mig fan på att när protokollet kommer, står hela

tekniska avdelningen och letar efter sina grejor. Ser de flera

gånger att det behandlats längst ner och att det inte händer

nåt med deras frågor, då sjunker intresset. Om det görs nåt

ökas intresset.

Man diskuterade även arbetsgruppernas effektivitet i anslutning till

de ideer som inkommit.

AB3: En arbetsgrupp om inspektionsexemplar var löjeväckande. Det var

en kille från AB som bor (på en plats ca 70 km från arbetsstället).

De sa att han inte behövde komma ner därifrån bara för en arbets

grupp. Men så åkte det i papperskorgen också. Dessutom hade VD

varit och ritat på protokollet, utan mätinstrument.

AC2: Sen blev det ogenomförbart genom att killen från AB aldrig kom

med.

AB3: VD ändrade i arbetsgruppsresultatet. Det är j1l rena spexet.

Men så åkte det ju i papperskorgen.

AC2: Man får inte bara ge fan i att kalla arbetsgruppsrepresentanter.

PC: Det är många killar som missuppfattat arbetsgrupperna. De

tror att de representerar sig själva. Men de är representanter

för en grupp. Det är väl ingen konst att cirkulera ett proto

koll. Det beror på initiativ hos sammankallaren eller hos

deltagarna.

14-B~g
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BK]: Det finns killar som varit med i arbetsgrupper, men som ändå

inte har nåt intresse för det.

PC: Jag har haft arbetsgrupper där deltagarna inte snackat med

sina kamrater mellan mötena.

AB]: Jag är med i en arbetsgrupp som inte haft sammanträde sedan

den 10 decelliber (två och en halv månads uppehåll).

Efter att ha gått genom materialet pratade männen mer informellt,

medan de väntade på utskrift av vad de åstadkommit.

PC: Det är ruskigt med den här respekten för VD och det här med

att han dominerar. Ska man ha den respekten?

AC2: VD pratar ofta för företaget. En kille som pratar mot honom

upplevs ofta som företagsnegativ. Och så börjar man tänka,

"jag är nog företagsnegativ".

Att den tekniska personalen primärt var intresserad att främja och

försvara sina egna intressen, framkom på flera ställen i kritikens

form i ovanstående material. Ett exempel var den diskussion som AB]

drar upp beträffande skrivelsernas behandling i samrådsgruppen. Där

talade AC2 om löneomläggningen och lunchsubventioneringen och AB]

nämnde ett förslag om tropikfläkt inlämnat av bland andra AC]D.

Löneomläggningen för data hade initierats av företagsledningen och

en projektgrupp hade kommit med förslag vilka VD underkänt. Därefter

hade den tekniska personalen fått gå genom sin fackförening för att

hävda sina intressen.

De båda övriga rörde önskemål om reformer som lunchsubventionering

och tropikfläkt för personalen, som inte förverkligats. Att detta

togs upp avslöjade således en del av personalens intressen i detta

sammanhang. Lunchsubvention var en fråga om anställdas förmåner.

Tropikfläktärendet rörde arbetsmiljön, under det att löneomläggnings

ärendet gick ut på att anpassa datarutinen även till de anställdas

preferenser.
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En skillnad fanns mellan teknisk personal och tjänstemän i detta

avseende. Tjänstemännen var mer inriktade på företeelser som be

tecknas med ord som företagsdemokrati, medbestämmande och att sam

rådsgruppen skai~ välja ordförande. Detta framgick av att BK3

drog upp ordförandefrågan. Vidare talade PLI om att "här skall vi

ha företagsdemokrati". BK3 utgick uppenbarligen från att projekt

arbetet innebar att åt personalen hade givits ett förtroende att de

skall få vara med och bestämma.

Det fanns också en skillnad i intresse för projektarbetet mellan

tjänstemän och teknisk personal. PLI rapporterade att han inte

trodde att intresset för denna sak är stort bland tjänstemännen.

Han antydde också att t ..jänstemännen ansåg att i samrådsgruppen

t'snackas bara skit".

Enligt AC2 var det annorlunda hos den tekniska personalen. Intresset

för projektarbetet sammanhängde med hur den tekniska avdelningens

tlgrejor" behandlades. Om det inte hände något sjönk intresset. Om

det gjordes något åt den tekniska personalens önskemål, dvs deras

projekt gavs en tillfredsställande lösning eller åtminstone behandling.

Då skulle intresset för detta slags samarbete öka. Följaktligen

fanns det åtminstone i ett initialskede större intresse för en sådan

här sak hos den tekniska personalen än hos tjänstemännen.

Några klagomål på genomförandet av arbetsgruppsverksamheten fram

fördes också. En delegat hade inte kallats. VD hade ändrat

i ett protokoll, så att åtgärdsförslaget ansågs ha blivit obrukbart.

En arbetsgrupp, som AB3 var medlem av, hade inte sammanträtt på en

månad.

De slutsatser som kan dras av ovanstående inlägg beträffande den

tekniska personalen är således att de var intresserade av projekt

arbetet för att få till stånd förbättringar av deras situation i

arbetet och ikring detta, samt att bevaka att inte åtgärder vid

togs som försämrade den situation som hade uppnåtts.
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De inlägg som reproducerades sist från arbetsgruppens sammanträde,

antyder hur AC2 upplevde svårigheterna med att hävda personalens upp

fattning. Genom att göra det menade AG2 att han upplevdes som före

tagsnegativ och detta kom att medföra att han själv började uppfatta

sig som företagsnegativ. Här var med andra ord grunden lagd för

en självuppfyllande profetia, dvs företagsledningens och anställdas

beteenden tenderade att förverkliga de antaganden som låg bakom

dessa beteenden.

Den tekniska personalen var intresserad av att dels främja sina

egna intressen av att få till stånd reformer för dess räkning samt

av att förs'vara den situation de uppnått genom att i projektarbetet

motverka genomförandet av åtgärder som försämrade deras situation

så som de upplevde denna. Ovan har jag huvudsakligen givit exempel

på den tekniska personalens inriktning på reformer. Fortsättningsvis

skall jag även ge belägg för strävan att motverka åtgärder som upplev

des försämra den egna situationen.

Projektet AB-utbildning innehöll i själva verket exempel både på en

strävan att främja de egna intressena och att försvara uppnådda

positioner. Projektgruppen AB-utbildning för AC-operatörer utformade

en detaljerad utbildningsplan innebärande bl a tio veckors praktisk

utbildning på företaget och åtta veckur på yrkesskola.

Det bör nämnas att varje arbetsgrupp skulle skriva protokoll från

varje sammanträde. Dessa protokoll skulle distribueras till bla~d

andra VD. Två inslag från protokollet från arbetsgruppens första

sammanträde är värda att noteras.

"AG-operatörerna själva var intresserade aven sådan utbildning med

tanke på den snabba tekniska utvecklingen och den eventuella om

skolning denna kunde medföra."



197

Denna något kryptiska formulering innebar att AG-operatörerna, mot

bakgrund av VD:s nedläggningsplaner för avdelning A, hoppades på

att utbildningen skulle kunna innebära möjligheter till förflyttning

till avdelning B. Detta innebar således ett önskemål från AG-opera

törerna att även de skulle komma ifråga för omplacering till avdel

ning B ifall den aviserade nedläggningen av avdelning A förverkligades.

Men AC-operatörerna hade också andra önskemål:

tlBeträffande den externa utbildningen var önskemålet att skifter

sättning skulle utgå under denna ,tid (cirka fyra veckor)."

Detta önskemål var antingen mer defensivt eller insatt som en för

handlingsåtgärd, för att uppnå den omskolning som omtalas i före

gående citat. Det defensiva inslaget gick ut på att om det inte

blev tal om omskolning, så var detta en renodlad ratio~aliserings

åtgärd för att öka effektiviteten på avdelningen. Enär detta var

fallet ville inte AC-operatörerna vidkännas en minskning i "påsens"

innehåll, även om skiftersättning ,formellt var ett tillägg till lönen

för kvällsarbete och skiftet mellan kvälls- och dagarbete. AG-ope

ratörerna kunde hävda: Vi har inte begärt att få slippa skift för

teorin. Vill företagsledningen ha flexibilitet genom att vi genom

går utbildning, får den betala vad vi skulle fått ändå.

Leveranstider

Ett belägg för att den tekniska personalen tenderade att värna om

vunna positioner som en utgångspunkt för agerandet i projektarbetet

nämndes ovan, nämligen Löneomläggning för data. Ett annat var

Leveranstider.

Det kan erinras om att i samrådsgruppens sammanträde (se ovan) antyddes

tre i~eer att lösa problemet; specialnllirkering, eliminering av vissa

aktiviteter dch saxning av lunchtider. Fältanteckningarna från projekt-

1~ruppens diskussion av den sistnämnda punkten skall reproduceras för att
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belägga den tekniska personalens bevakning av vad den upplevde som

sina intressen. En upplysning som bör f ÖrLl.t skicka s är att PC

tidigare under sammanträdet framför och vunnit gehör för genomförande

aven undersökning av var flaskhalsarna i produktionen uppstod.

PLIB: ••• Sen har vi punkt 2, med åkningar på lunchtiderna. på ert

resonemang tyckte vi det verkade känsligt. Har ni snackat

med polarna?

AC2: Det är ett kompakb motstånd. Allas reaktion var nej.

PC: Klart det blir en reaktion. Men funderar man är det 45 minu

ter i den skarven. Är det kommunkationsbehovet att i lugn och

ro få sitta och snacka?

AC2: Vi är väl ett gäng och enda möjligheten att snacka med andra

avdelningar är på lunch. Det är vad som upplevs svårast.

på AB är det fem man, Det blir 2 + 2 på dagskiftet. Det blir

jädrigt små enheter.

AA4: på semestern blir det l + l på AA.

PC: Du menar att det är förmånligare med lunch 12 i stället för Il?

Det blir lång tid till lunch.

AC2: Vad man vinner är att små snabba jobb klaras av. Det blir

ingen utökad produktion.

PLIB: Det är bara det att det finns grabbar på plats om det kommer

brådisjobb.

AC2: Vore intressant att få ut ur utredningen hur många jobb som

infaller under lunch.

PC: Huvuddelen av jobb8n konuner kl. Il. Då ska man ha lunch före Il.

Är det anhopning. (av jobb) före lunchen, blir de försenade.

PLIB: Det är en annan grej här. När det gäller jobb som ska vara

klara kl. ett, har man då killar där, flyter jobben fram.

AC2: Det är ogenonuörbart att dela lunchen.

jour.

Däremot kanske enmans-
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PC: Man kanske kan tidigarelägga lunchen 15 eller 30 minuter neråt

morgon till. - Får alla rum i lunchrummet?

AB4: Vet inte.

AC2: En nackdel är att förr blev man utkörd ur lunchrummet.

Att sen hänvisas till sin maskin eller omklädningsrummet

är inte populärt. Det bästa är samtidig lunch.

PLI B: Kul grej att ni frågat killarna. Att däremot få möjlighet till

jour, en kille då med jour är möjligt? Däremot definitivt inte

lunchlag.

AC2: Personligen tror jag mer på jour. Jag har inte frågat. Det

var en ide som kom. - Informera också (om utredningen), så inte

killarna tror att det är en tidsstudie.

Beträffande saxning av lunchtiderna sade AC2 att det rådde ett

kompakt motstånd mot en sådan åtgärd. De argument som framfördes

rörde behovet av kontakt och interaktion med folk från andra avdel

ningar. Vidare att det skulle bli fråga om mycket små enheter som

saxade sina luncher 2 + 2 för AB, och l + l under semestern för AA.

Vidare påpekade AC2 att någon ökad kapacitet blev det inte frågan om,

plus att AC2 antydde att behovet av saxning kunde ifrågasättas

genom kommentaren om att utredningen skulle kunna belysa hur många

jobb som kommer under lunchen.

AC2 underströk ytterligare den tekniska personalens inställning genom

att hävda att delning av lunchen var ogenomförbar och genom att säga

"Det bästa är gemensam lunch". Men AC2 antydde att enmansjour kunde

vara mer acceptabelt.

Ovanstående visar att den tekniska personalens representanter

undersökte hur ett tänkbart åtgärdsförslag återverkade på den tek

niska personalens situation så som de uppfattade den. De tog sedan

ställning i enlighet med vad som kom fram. I detta fall ställde sig

den tekniska personalen negativ.
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Det får inte heller bontses från möjligheten att ställningstagandet

påverkades av hur personalens representanter upplevde att "deras"

förslag hade behandlats av samrådsgruppen och VD. lIdeinsamlingen

framkom ju AC2:s uppfattning att om det inte hände något med den

tekniska personalens frågor sjönk intresset för projektsarbetet.

Det var möjligen också :så att detta inverkade på den tekniska

personalens vilja att hjälpa företagsledningen att lösa "deras"

problem.

Sammanfattning och slutsatser

En förutsättning för VD:s företagscentrerade inriktning av projekt

arbetet var att den tekniska personalen delade VD:s föreställning

om att enbart eller åtminstone i första hand främja företagets intres

sen. Ovanstående material visar att denna förutsättning inte var

uppfylld. Den tekniska personalens bet'eende i förslagsverksamheten

och övrigt projektarbete avslöjade att denna framför allt försökte

främja den tekniska personalens intressen, som dess representanter

uppfattade dessa. Vidare sökte den tekniska personalen motverka

åtgärder som ur dess synpunkt innebar försämringar av förhållandena

ur personalens perspektiv.
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KAPITEL 10. S.AJYlRÅ.DSSYSTEMETS UTVECKLING

Undersökningen av självverksamheten gav sådana resultat att jag för

väntade mig att samrådssystemets uppläggning och funktionssätt

skulle kunna förklara de imponerande inslagen i självverksamheten.

Närmare bestämt förväntade jag mig att samrådsverksamheten dominerades

av ett beteende som var effektivt i det att det ledde till beslu.t

som tillfredsställde både företagsledningens och de anställdas

viktigaste krav. Det låg nära till hands att anta att sådana beslut

uppnåddes genom en process som ovan karaktäriserats med beteckningen

problemlösning eller konfrontation av divergerande synpunkter och

kii,nslor. Något som liknade en dylik process kunde j ag inte finna.

Inte heller fann jag någon annan process som kunde tänkas uppfylla

en motsvarande funktion för det studerade systemet.

I stället byggde VD:s uppläggning av den gemensamma problemlösningen i

Zeta på antagandet att den tekniska personalen var inriktad på att

främja företagets intressen uteslutande eller åtminstone i första hand.

Denna förutsättning visade sig som man kunde ha anledning att vän-

ta inte vara uppfylld. Den te niska personalen var i främsta rummet,

utan att för den skull vara negativt inställd till företagets intressen,

primärt inriktat på andra mål. Genom den gemensamma problemlösningen

ville den tekniska personalen få till stånd förbättringar av den egna

situationen samt se till att förändringar som försämrade den tekniska

personalens situation i arbetet och företaget, som de uppJevde dessa,

inte genomfördes eller att sådana åtgärder modifierades så att de

blev acceptabla för den tekniska personalen.

Åtminstone två frågor aktualiseras av dessa observationer:

l. Hur kunde självverksamhetens uppkomst förklaras mot bakgrund

av de data som erhållits?

2. Hur utvecklade sig samrådsverksamheten, givet denna konstellation

av motsättningar?
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De till synes motsägelsefulla resultaten av undersökningen av själv

verksamheten och samrådssystemet kan förklaras om man överväger

möjligheten att samråd 1967/1968, då självverksarrilieten utvecklad8s,

inte var samma sak som samråd 1969/1970, då undersökningen utfördes.

I själva verket fanns det åtskilliga tecken på att VD förändrat in

riktningen av samrådsverksamheten. Vidare hade jag funnit åtskilliga

belägg för att samrådssystemet fungerat mer tillfredsställande tidigare.

VD hade ändrat inriktningen av samrådsverksarrilieten åtminstone sedan

hösten 1969 och VD fortsatte med detta under observationsperioden.

Vad VD åsyftade var att samrådssystemet även skulle kunna tjänstgöra

som ett företagsledningsinstrunlent. Detta framgick bl a av några

yttranden i samband med utformningen aven effektiviserad samråds

grupp. Vid planeringen av åtgärder för effektivisering av samråds

systemet sade VD bl a följande under ett sammanträde den 9 mars 1970.

VD: Det här är inte bara informationsorgan. Det är ett verkställande

organ. Det vidtas inte en åtgärd i företaget utan att samråds

gruppen är informerad. Den är ett led i företagandet här,

ett led i att få ut handlandet. Nu är det väl fortfarande så

att det är problem som kommer in snarare än ideer i företagandet.

Men senare är det meningen att detta skall komma in också.

I ett samtal med mig efter detta sammanträde yttrade VD bl a följande:

VD: Min ambition är att detta (det effektiviserade samrådssystemet)

skall bli ett ledningsinstrument. Här ska arbetet ske i smågrup

per och 14-mannagruppen skall inte jobba med dessa frågor. Det

skall vara permanenta arbetsgrupper som förbereder frågorna.

Sen skall vi handlägga dom här (dvs i samrådsgruppen).

För att uppnå detta mål hade VD även tidigare vidtagit flera åtgärder.

Således förändrades punkten Eventuellt på samrådsgruppens föredrag

ningslista såtillvida att endast vad VD kallade "viktiga och akuta

frågor" skulle tas upp. Beträffande de anställdas förslag infördes
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vissa regler som villkor för att de skulle behandlas i samrådsgruppen.

Dels skulle de utformas skriftligt på en därtill avsedd blankett,

dels skulle de inlämnas till förslagsställarens representant i

san~ådsgruppen sex arbetsdagar före samrådsgruppens sammanträde.

Tidigare hade de anställdas representanter under punkten Eventuellt

under pågående sammanträde kunnat ta upp en fråga till diskussion.

Den andra frågan ovan för över diskussionen till det tredje syftet

med denna undersökning. Det bestod av att belysa utvecklingstenden

serna i ett relativt öppet organisatoriskt system. En redogörelse

för denna del a,T undersökningen skall lämnas i fortsättningen i detta

kapitel.

Till att börja med kan frågan ställas hur samrådsverksamheten kunnat

fortleva så länge som den gjort. Detta kan delvis förklaras av att

den fungerat annorlunda och mer tillfredsställande tidigare när det

inte fanns någon ambition och ett behov hos VD att omvandla samråds

systemet till ett f'öretagsledningsinstrument. Vidare bidrog den ovan

omtalade lösliga inriktningen av samrådsverksamheten till dess fort

satta existen. Men allteftersom VD drev sina ambitioner att omvandla

samrådssystemet så att det kunde ta itu med företagsomfattande frågor

minskade lösligheten i uppläggningen.

Oavsett vilka förklaringar som kunde finnas till att de ömsesidiga miss

förstånd som förelåg kunde fortleva, var det osannolikt att systemet

skulle kunna överleva särskilt länge i den situation som nu existe

rade. Vad som inträffade i detta läge var att samarbetet mellan

företagsledning och anställda i några av de projekt som introducerats

ovan kontinuerligt försämrades. Så småningom nedlades reellt den

gemensamma problemlösningen när det gällde projekt av ömsesidigt

intresse för ledning och anställda (i fortsättningen kallade reella

projekt) även om den formellt bestod ytterligare en tid. I och med

detta kom samrådsverksamheten mer och mer att påminna om ordinär

företagsnämndsverksamhet.
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Syftet med detta kapitel är att beskriva denna utveckling. Först

tas den kontinuerliga försämringen av samarbetet mellan VD och den

tekniska personalen i AB-utbildning och Leveranstider upp.

En kontinuerlig försämring av samarbetet

När det gällde samarbetet och stämningen inom samrådsverksamhetens

ram, undgick de en kontinuerlig försämring. Vi skall följa denna ut

veckling i två projekt av de som diskuterades ovan, i vilka

tändelseförloppet var speciellt belysande och kanske bestämmande för

utvecklingen, nämligen Leveranstider och AB-utbildning.

I AB-utbildning hade AG-operatörerna framfört ett önskemål om skift

ersättning. Vid sanrrådsgruppens möte den 9 mars 1970 diskuterades

projektgruppens förslag varvid VD invände emot detta önskemål med

utgångspunkt från företagets intressen. VD sade därvid bl a följande:

VD: Ordet är fritt. (Tyst.) Når AG-operatörerna fått utbildning

är det meningen att en lönejustering skall ske. Detta är ett

tillfälle för dem att öka sin inkomst. Jag tycker därför inte

att skiftersättning bör utgå. Vidare tycker jag att företagets

satsning ändå är så omfattande att de bör satsa detta själva.

AG2: Från början var det inget tal om vidareutbildning. Syftet var

att företaget skulle förbättra sin produktion. Nu har det

kommit nya synpunkter i bilden. Men det var sen den tidigare

situationen som det här hänger kvar.

FG: Det som står om skiftersättning är ett önskemål, inget krav.

Det blir väl närmast samrådsgruppen som får avgöra frågan.

VD: Detta är en fråga av stor räckvidd. Det kommer att bli ett van

ligt problem i framtiden. Det här är början till en omskolning.

Det borde kunna leda till produktionsutjämning. Men vi har liten

erfarenhet av dett? Gör man så här i en situation får man vara

beredd att göra så även i framtiden. Detta måste vara klart när?



205

VD: Är ni beredda att gå på detta förslag och finna er i att bli

besvikna ifall beslutet blir annorlunda än det som står här

som önskemål?

AB1D: Jag kan inte göra det. Det innebär att man beslutar över

deras huvuden.

AG2: Protokollet är från december. Vi har inte sen dess diskuterat

detta.

VD: Frågan går alltså tillbaka till arbetsgruppen som får diskutera

inom sig.

I arbetsgruppens sammanträde någon dag efter samrådsgruppen framkom

att den tekniska personalens tidigare önskemål om skiftersättning

inte bara stod fast utan även efter VD:s ingripande omvandlats till

ett krav. Samtidigt menade AG-operatörerna att det i denna situation

var meningslöst för dem att fortsätta projektarbetet. AC-operatörerna

gick inte med på utbildning utan skiftersättning, under det att VD

inte gick med på att betala en sådan. Det var då, enligt AG-operatö

rerna, meningslöst att fortsätta med projektarbetet.

Det kan tilläggas att PG, som föreföll betrakta AB-utbildningen i

iTarje fall som en större förmån för AC-operatörerna än vad de själva

föreföll göra, var benägen att hålla projektet vid liv ytterligare

en tid.

Arbetsgruppen AB-utbildning för AG-operatörer

Närvarande: PG (sammankallande), AB1D (tilltänkt lärare) och tre

representanter för AG: AGl, AC2, AGIB.

PG~ Har ni undersökt om någon från AB kan bistå på AG om det blir

problematiskt?

AB1D: Det har jag inte för som jag har förstått AG-operatörerna så

vill de inte ta det här. Det blir inte av. Jag ringde AC2B

och han sa att han inte gick med på utbildning utan skifter

sättning.
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AC2: Jaså du fick tag i honom. Jag har sökt honom flera gånger men

inte träffat honom. - Vi går som sagt inte med på att gå på

kursen utan skiftersättning. Om vi direkt hade planerat att gå

till 3 trappor (avdelning B) och vidareutbildning, då skulle jag

för min del inte våga knysta om att begära skiftersättning. Nu

kommer den här utbildningen företaget till nytta huvudsakligen,

även om vi själva också har viss nytta av det hela. Att vi

sedan skall få 15 kronor mer i veckan för att springa emellan,

det har inte med utbildningen att göra. Det får vi så att säga

i betalning för mer och hårdare arbete.

AC1: Många av oss är ovana att sitta i skola och för oss är det mer

ansträngande än att arbeta nattskift åtta veckor i sträck.

PC: Det är synd att ni avstår från denna chans. Nu är läget det att

Samrådsgruppen kan säga ja till AC-operatörernas krav. Säger

ni nej, missar ni den möjligheten. Men det är också klart att ni

riskerar att SG säger att ni inte kan få skiftersättning. Att

de som går upp på tre trappor nu får skiftersättning är närmast

ett misstag. Fr o m de som anställts efter den l januari 1970

har denna förmån borttagits.

AC2: Jag erinrar mig att detta kommer sig av att 3 trappor vid ett

tillfälle behövde fem man. Samtidigt hade man nästan skapat kaos

på avdelning A. De som jobbade på avdelning A hade inte varit

så trakterade av det hela men för att få dom att göra det, att

gå med på försöket utan att förlora någonting, hade man

erbjudit dem full skiftersättning.

PC: Om man skulle försöka få upp denna punkt på SG: s extra samman

träde.

AC2: Jag är beredd att argumentera för gruppens synpunkter.

PC: Jag förstår era synpunkter och jag kan inte få er att ändra dem.

Jag tycker det är synd att ni släpper en sådan chans. Jag skulle

kanske kunna få VD att ändra inställning. Men det är inget

som jag kan lova.

Därmed avslutades sammanträdet.
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Denna projektgrupp hade haft två sammanträden. Av vad som framkommit

i projektarbetet hade en sak varit klar, nämligen att det som AC2

sade rådde "ett kompakt motstånd" mot ett skiftsystem under lunch

tiden. Möjligen fanns det ett intresse för ett joursystem särskilt om

detta kunde arrangeras på frivillig basis när behov existerade.

Inför projektgruppens tredje sammanträde förelåg en skrivelse från

VD riktad till projektgruppen och Fe, som innebar att VD krävde att

gruppen skulle se till att uppehållet för lunch inte var 100

procentig.

Detta innebar med andra ord att avdelningars produktionskapacitet inte

fick vara O procent under den 45 minuter långa rasten.

Detta krav baserade VD i likhet med ovanstående fall på en höggradigt

företagscentrerad inställning. VD talade således om att kunderna

klagade på Zeta vad gällde snabbheten i framställningen. Förklaringen

var att företaget blivit stort och kommit in i ett byråkratiskt

handlande, en utveckling som måste brytas. Företagets existens

byggde liksom tidigare på kvalitet, service och urval. Arbetsgruppens

uppgift var att se till att kundernas förväntningar på företaget in

friades etc.

Som belägg för detta reproduceras VD:s brev till projektgruppen och FC.

"Till Fe

Till projektgruppen

Zeta är i dag i den situationen att kunderna klagar på Zeta, speciellt

när det gäller snabbheten i framställningen. Anledningen till detta

är det stora företagets tendens att komma in i ett byråkratiskt hand

lande. Detta är en utveckling som måste brytas. Förutsättningar

för vår existens är de samma som när företaget var ett litet företag:
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service, kvalitet och urval.

Arbetsgruppens uppgift är att se till att våra kunders förväntningar

på oss infrias. Att Zeta som skiftarbetande företag med service i

två skift, gör fullständigt uppehåll under tre kvart mitt på dagen

är orealistiskt. Det är nödvändigt för oss att på något sätt ordna

så att ett sådant uppehåll inte är 100-procentigt. Självklart

missunnar ingen kund oss att ta lunch, men man har svårt att förstå

att vi måste stänga företaget under 45 minuter. Det är arbets

gruppens uppgift att se till att denna olägenhet försvinner och

att utforma organisationen kring lunchtiden. Utöver denna service

skall arbetsgruppen också söka få fram de organisationsformer som

gör att de små arbetena flyter igenom företaget med minsta möjliga

administrativa handläggning.

Jag är angelägen om att arbetsgruppen snarast möjligt slutför sitt

arbete. Diskussionen kring de små snabba jobben har fortgått alltför

länge utan att något positivt kommit fram av arbetsgruppens arbete.

Jag emotser att arbetsgruppen är klar med sitt arbete före den

15 april."

I och med VD:s skrivelse till Leveranstidsgruppen befann den sig i

ett likartat läge som AB-utbildningsgruppen. En skillnad var att

AB-utbildningsgruppen hade haft någon tid på sig att fundera över

och ta ställning till innebörden av VD:s ställningstagande. I

Leveranstidsgruppen tog det en tid innan innebörden av VD:s skrivelse

hade sjunkit in hos gruppdeltagarna.

Vad som kan konstateras är att möjligheterna till en lösning av

lunchtidsfrågan inte hade ljusnat. Vid sammanträdet innan talade

AC2 om ett joursystem som en möjlighet som han skulle undersöka. Vid

detta sammanträde framgår av ett av AC2:s inlägg att han endera inte

hade frågat på avdelningen eller också hade han frågat och fått en

negativ reaktion från avdelningens personal.
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Vidare framkom ett krav eller önskemål om en ersättning om någon

lösning av lunchfrågan skulle uppnås. Detta var ett nytt inslag

jämfört med det föregående mötet. AB4 fastslår också att det rådde

ett kompakt motstånd mot en delad rast och att det såg mörkt ut

beträffande utsikterna att nå överenskommelse.

Arbetsgruppen Leveranstider

Närvarande och hur de placerade sig:

PC

AA4

PLI B

BK2D

AB4

CA2

CB

AC2

Diskussionen efter PC:s uppläsning av VD:s brev till arbetsgruppen

utvecklade sig på följande sätt:

AB4: Jag har inte sett att företaget är stängt. Om du ser på

3 trappor på lunch så är det stängt kanske en kvart.

PC: Han menar inte det.

AB4: Om han skriver Zeta fattar jag att han menar hela företaget. Då

får han väl nämna oss avdelningsvis.

PC: Principiellt är firman stängd tre kvart. Den undersökning vi

talade om förra gången gick ju ut på att vi skulle sända en lapp

med jobbet där tiderna skulle antecknas. Jag har u~format en

sån lapp. Jag tänkte att jag skulle följa utredningen för att

finna flaskhalsarna. Inspektionen känner vi redan till. (Delade

ut en lapp för avdelning A och en för avdelning C. Därpå för

klarade PC hur han tänkt sig att lapparna skulle anvä~das.) De ger

grepp om var det stannar upp, men skall inte undersöka personliga

grejor. Jag skall själv finnas på plats. Vi sitter och snackar

utan att få ett grepp om var det stannar upp. Att få detta

klart till den 15 april är omöjligt. När materialet är klart

IS-Berg
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skall gruppen sitta ned och skriva en utredning. Har ni

några frågor?

Därefter diskuterades utredningen ett tag.

VD:s brev togs upp i diskussionen vid några tillfällen:

PC: Jag är i en svår situation. Det kanske visar sig att företags

ledningen har förutfattade meningar om vad som går att genomföra.

Dom har kanske sagt sig: Det skall gå. Det är en marig situation.

PLIB: Det är allvarligt det som står i brevet, att vi har mycket

klagomål.

BK2D: Det är allvarligt. Kunderna skrattar åt oss. Når jag meddelade

en kund en försening sa han: Jag har räknat med det.

PC: Frågan är om vi har mål som är för högt ställda eller om det är

organisationen som inte fungerar.

CA2: Det är bättre om realistiska tider ställs upp.

AB4: Jag tror att alla på den här avdelningen är glada att få detta

utrett.

PC: Sedan har vi den här skrivningen i brevet: "Det är nödvändigt

att ... ordna så att ett sådant uppehåll inte är 100

procentigt." Skulle vi kunna ordna med jour"

AC2: Det kan vi inte lova. Vi måste snacka med grabbarna. De kanske

hänger oss i ett snöre.

BK2D och PLIB: Vi har ju förstått att det är en allvarlig situation.
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PC: Kan vi ses på fredag och diskutera preliminära resultat av de

här lapparna?

PLIB: I dag hade jag ett plottrigt jobb. Det var jätteviktigt att

greja det. AA blev klar före rast. En AB-operatör gick kvar

över lunch. Kunden kom strax efter och inspekterade. Vi fick

vänta litet på honom, men det gick bra.

BK2D: Jag hade ett liknande jobb åt (en kund) som var bråttom.

AB4e Har firman tänkt sig ersätta det här ekonomiskt?

PJjlB: Det gäller ju att skjuta rasten 45 minuter.

AB4: Det innebär ju en uppoffring.

PC: Det är ju så man får ta rast senare. Man jobbar inget längre.

Vi får ta fram det i utredningen. Om det bara är enstaka jobb

kan vi göra så att processledningen frågar killarna för varje

gång. Visar det sig nödvändigt att göra ytterligare nåt, kanske

det räcker med att ha jour eller att flytta fram rasten.

BK2D: Problemet är nog så allvarligt.

PC: Här skall vi vara förnuftiga.

PLIB: Vi måste komma med en vettig grej.

PC: I och för sig'kan vi beordra. Men skall det vara företagsdemokrati

så skall vi ha det genom arbetsgrupperna.

Någon: Kan ni beordra?

PC: Vi kan beordra för enstaka person. §. 32 om att leda och fördela

arbetet. Men så skall vi inte ha det.

BK2D: Tycker jag också.
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PLIB: Grabbar tänd nu inte eld därute genom att säga att nu skall

det bli jour. Utan säg att vi försöker med jour.

PC: Jag utgår från att ingen jävlas. Om ledningen har förutfattade

meningar kan vi lägga fram det.

AB4: Finns inga förslag alls till fördelar, kanske det inte är attrak

tivt.

PC: Förslag kan ställas av samtliga här i företaget.

AB4: Vi anser att vi har undersökt delad rast. Det var ett kompakt

motstånd. Jag anser att det ser mörkt ut.

PC: Om det visar sig nödvändigt att göra det och vi är beroende av

det måste vi göra nåt rationellt.

AA4: Kan man göra så att om det kommer speciella grejor så frågar

processledning om och vem som kan ställa upp på rasten?

CA2: Jag håller med AB4. Det vo:~e bra om, det fanns nåt som lockade

grabbarna att ta en jour.

PC: Förslag kan ställas. Men kom ihåg att i dag är sista dan för

förslag. Ni får väl skriva förslag hela natten.

Med detta slutade sammanträdet.

Avveckling av konfliktepisoden

VD:s utgångspunkt var ett företagscentrerat beteende från de anställdas

sida. Det var utifrån detta som VD agerade och enligt detta borde de

anställda, när VD i Leveranstider och AB-utbildning förklarade inne

börden av den företagscentreIade inriktningen, ha ändrat ställnings

tagande och agerat i linje med de av VD utstakade riktlinjerna. De

anställda gjorde närmast tvärtom. De stod fast vid sina ställnings

tagande eller skärpte dem. Vilka slutsatser drog VD av detta?

Innan denna fråga besvaras skall utvecklingen av Leveranstider och

AB-utbildning följas upp. Därför skall först behandlingen av

Leveranstider och AB-utbildning i samrådsgruppen redovisas.
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Ett annat syfte med redovisningen av inslag ur samrådsgruppens

sammanträde den 20 april 1970 att visa att detta utgjorde en vändpunkt

i samrådsverksamheten.

Några upplysningar behöver förutskickas rörande Leveranstider.

AC-operatörerna ville dra sig ur detta projekt, under det att PC inte

var v:tllig att släppa det utan vidare. PC såg till att den ostridiga

praktiska utbildningen kom igång med två AC-operatörer. Före samråds

gruppens sammanträde hade AC3D sagt upp sig. Detta försvårade avse

värt planerna för den externa teoretiska utbildningen, som bl a

byggde på att AC3D skulle ersätta en av de män som genomgick den

teoretiska utbildningen. Men PC använde AC3D:s uppsägning för att

komma med ett förslag som gjc~de att motsättningar rörande skifter

sättning föll bort ur bilden, genom att den planerade externa utbild

ningen måste utföras internt. Vid intern utbildning blev inte skift

ersättning ett problem då utbildningen kunde läggas på dagskiftet.

Nårvaro och hur deltagarna placerade sig:

(I stället för AC2 PK:s ordförande, AB3 PK:s vice ordförande.)

CA

DC

BA BB AB] ABID AA2

VD

PLI BK MC PC EC

VD: Välkomna. Det här är det första mötet efter ideinsamlingen.

Hoppas det kan sätta något spår i effektiviteten efter sig.

Kan listan godkännas? (Ja.) Fråga två gäller skiftersättning

vid extern utbildning för AC-operatörer. (PC).
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PC: Frågan blev bordlagd förra gången. Grabbarna skulle börja

(utbildningen) veckan efter förra Samrådsgruppen .. Utbildningen

har påbörjats med (två AC-operatörer). Gruppen har sagt:

Skiftersättningen är för stor för att vi skall kunna avstå från

den inkomsten. Vi startar ändå utbildningen. Varför är detta

en speciell fråga? på andra ställen gäller under extern utbild

ning grundlön plus ackordskompensation. Det är sagt på så sätt

även i detta företag. Denna utbildning har man i arbetsgruppen

betraktat litet annorlunda. Man har tyckt att den har avvikit

från gängse mönster. Där står vi. (Två AC-operatörer) har

börjat.

VD: Ordet är fritt. (Tystnad.) Vem är här i stället för AC2

(personalklubbens ordförande)? (Personalklubben representerades

av dess vice ordförande AB3.)

Vad förväntar sig (PC)?

PC: Det är beslutat hur sånt här skall gå till. Detta är annorlunda.

Den utbildning de får kan ej redovisas utåt. För en kille som går

från AA till CA är det en merit utåt. I det här fallet är det

så att vederbörande har nytta av det internt, liksom företaget.

Flexibiliteten gynnas av att man kan (vissa uppgifter på AB).

Men på en ny arbetsplats är man AC-operatör. "Vi har inte råd

att offra detta, att avstå från inkomsten", säger man. Där skär

det sig. Alternativet är att utbygga de tio veckornas utbildning

med åtta veckors intern utbildning i stället för yrkesskolan,

som sysslar med teori.

VD: Delar alla uppfattningen att detta är kunskap som man inte har

glädje av?

ABlD: Jag delar den. Blir det nerskuret i verksarrilieten får man

visserligen chans på avdelning B. Internt har man användning

för AG-operatörerna med den utbildning de får.

VD: Det låter konstigt att tio veckor internt och åtta veckor på

skola inte lämnar spår efter sig.
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ABID: Jag menar utåt sett.

pe: Ordförande. I och för sig är 18 veckor ett plusvärde. Men han

kan inte få ett AB-operatörsjobb. Det är inte samma som för en

CA-operatör.

AB3: Ordförande. Räcker detta plusvärde om han vill avancera som

operatör på avdelning B?

PC: Det beror på er, det är en fackpolitisk fråga. En speciell

grej gjordes för (två BC-operatörer). De jobbade i BC. Samma

sak kan gälla här.

AA2: Skulle det inte gå att skjuta på detta till nästa gång då vi har

AC2 här? (PK:s ordförande, tillika AC-operatör.)

VD: Vi är flera sakkunniga här vad det gäller externt värde. Jag

skulle som anställare av personal se positivt på att få en

AC-operatör med denna utbildning. Med tanke på framtiden

torde det bli en vanlig melodi att kombinera så här. Det vore

en försäkring att ta en sån här utbildning. Det är en oerhört

fin utbildning egentligen.

MC: Är inte situationen konstig? Man går på kurs fast man inte

gillar det.

PC: Man accepterar hur vi ser det. De betraktar sig som speciell

grupp. I och för sig får man betrakta sig som man vill. De säger

ungefär: "Vi vill ha våra synpunkter beakt.ade."

VD: Egentligen skulle det vara så att de skulle finna sig i tidigare

beslut.

PC: Kan vi inte komma överens, har de sagt att de föredrar att få

utbildning på dagtid, så att de inte förlorar på det hela.

VD: Är det nu möjligt att genomföra detta med olika tid? Den över

kapacitet vi har haft är utjämnad inom två veckor. (AC3D skulle

sluta.) Kan vi inte säga att utbildningen går inom företaget?

Blir utbildningen sämre? Det är den viktiga frågan.
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BKID: Killen får inget papper. Men det blir lika bra utbildning.

ABID: De åtta veckorna internt, utöver de tio blir det väl utbildnings

chefen som tar hand om. Om de på utbildning kan belastas med

detta är väl en fråga.

AA2: Firman kan väl utfärda intyg?

VD: Det går väl i och för sig. - Nu är det väl orealistiskt att två

skulle gå på skolan. Däremot är det inte otänkbart att erbjuda

teoriutbildning i egna lokaler och av egna lärare. Vi kan ju

inte erbjuda extern teoriutbildning som det ser ut i dag, eller

hur?

PC: Nej. (Fortsatte om "papper" och dess värde.)

VD: Fyra här anser det tydligen vara av värde att få ett papper. Det

stämmer väl inte riktigt med att det inte skulle ha ett värde

som jag upplever det.

ABID: Pratar man med AG-operatörerna, ser de väl värdet i att få

chansen att få en merit som kan användas på annat håll, som

kan användas vid övergång till annat företag. Där ligger ett

visst värde. De tänker väl inte söka som AB-operatörer.

VD: PG har föreslagit att utbildningen ordnas internt. Kan vi

rekommendera detta? Eller ska vi ta AA2:s förslag att ta upp

det med AG-operatörerna? Vi kan skjuta det till ett (nyinrättat

system) med arbetsutskott. Det vore den snabbaste och mest

effektiva lösningen. Vi överlåter ärendet till AU, men uttalar

oss för PC:s förslag. Är vi beredda att göra så? (Ärendet

lades på ~ersonalutskottet.)

Orientering om arbetsgrupp. Leveranstider

FC: Gruppen har jobbat sedan ganska långt före jul. Den har inte

kommit nån vart, bland annat därför att man inte har vetat vad

man resonerat om. Man har haft olika uppfattningar. Jag har

hoppat in och kommit fram till att vi måste veta mera. Jag har
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också börjat en undersökning som en del har sett och haft

kontakt med. (Redogjorde för uppläggningen av undersökningen.)

Det visar sig att en del saker måste specialundersökas. Varför

tar det så lång tid mellan jobben? Detta har jag sagt för att

tala om att detta pågår. Det är närmast en information. Jag

skall vara på nattveckan denna och nästa vecka. Ser ni mig, är

det därför.

VD: Jag får alla projektprotokoll. Det här var ett av de protokoll

som fick mig att reagera. Gruppen har kommit till följande:

att få snabbt genonulöde av jobb är en förutsättning för

Zetas existens. Bl a har det diskuterats att lunchen skulle

saxas. Då kom man till att det är inte roligt. Zeta lever

på att ge service, att leverera snabbt. Kan vi inte det existerar

inte Zeta. Kan vi inte med det försvinner förutsättningarna

att över huvud taget jobba i arbetsgrupper. Lyckas inte denna

arbetsgrupp med det måste en annan arbetsgrupp till. Sen

måste arbetsgruppen i och för sig göra den lösning den kommer

till så mjuk som möjligt. Detta har inget att göra med att det

inte är lattjo. Sen gäller det att komma med en fin lösning. Det

är en vital fråga för oss att, trots vår storlek, göra jobb snabbt.

Inga direktiv har lämnats för hur lösningen skall se ut.

pe: Personalen tycker inte det är roligt kanske. Men får man motiv

kan man nog diskutera. Man tror inte det behövs bl a på avdel

ning A. Därför kommer undersökningen att visa att det är nödvän

digt eller att det inte är nödvändigt. Jag tror att mycket

beror på att man snackar utan att veta vad det egentligen rör

sig om. Är det konkreta jobb som kommer är man inte ovillig

att ställa upp.

VD: Det jag har saknat inom gruppen är vetskapen vad det betyder att

ha tre kvarts lunch. Fördelen när vi hade ett litet företag

var att en kille kunde göra ett jobb klart på en kvart. Nu är

det fråga om timmar. Det är kräftgång. Kräftorna går som bekant

bakåt. Vi har konkurrens och den ökar.
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AA2: Är det så mycket små jobb som spricker? Det tog en kvart

tills dess jobben var hos AA härom dagen. Det verkar inte

vara mycket.

PC: Det är alldeles riktigt. Det spricker sällan på avdelning A.

Men vi måste hitta de ställen där de spricker. Det händer att

de spricker. Varför? så fort ett jobb skall till avdelning B

spricker det. De kan spricka även om det är gott om tid.

Sånt ska vi diskutera. Onödigt mycket jobb spricker.

VD: Det finns anledning se väldigt allvarligt på de små korta jobben.

Sen får vi komma underfund med var och när jobben spricker.

Avslutande kommentar till Leveranstider och AB-utbildning

Efter sammanträdet i samrådsgruppen utvecklades AB-utbildningen åt

minstone vad gällde de ostridiga praktiska inslagen i utbildningen

enligt planerna. När det gällde Leveranstiderna kom PC:s utredning,

som omtalats ovan, att få en avgörande betydelse för utvecklingen.

Den föranledde att uppmärksamheten helt drogs från avdelning A till

i första hand avdelning C och i andra hand avdelning B. så småningom

ledde detta till nya omorganisationer av dessa avdelningar. Det kan

tilläggas att detta för avdelning B innebar den tredje större omorga

nisationen på kort tid. En hade utförts hösten 1969. En annan

genomfördes av PC i början av 1970.

Avdelning C hade bl a infört självverksamhet i början av 1970. Där

efter lämnade den man som under VD lett avdelningens uppbyggnad och

varit dess chef företaget. Det var i samband med detta som svårighe

terna för avdelningen började att torna upp sig och bli akuta.

VD:s reaktioner på de anställdas beteende i samrådsgruppen

Ovan formulerades frågan "Vilka slutsatser drog VD av utvecklingen av

samrådet kring t ex ärendena Leveranstider och AB-utbildning?"
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För att besvara denna f-~åga gj ordes först en analys av VD: s beteende

i samrådsgrupps sammanträdet den 20 april 1970. En redogörelse

för denna analys följer nedan.

Ovan angavs att VD baserade sitt beteende på att anställda hade en

bild som överensstämde med hans egen om hur man borde samarbete i

företag. Denna bild kallades ovan företagscentrerad. Enligt denna

bild borde de anställda i AB-utbildning och Leveranstider ha betett

sig som VD uppmanade dem att göra i samrådsgrupps sammanträdet när

det gällde AB-utbildning och i skrivelsen till Leveranstidsgruppen.

Detta beteende borde, givet VD:s utgångspunkter, i synnerhet ha ut

vecklats när VD hade uppmanat dem därtill. I stället för att detta

inträffade, gjorde de anställda närmast motsatsen. De profilerade

eller skärpte sina krav i stället för att acceptera VD:s uppmaningar

eller order.

Mot denna bakgrund var VD:s reaktion i samrådsgruppen på denna

utveckling relativt återhållsam. Helt kunde VD dock inte hålla

tillbaka alla impulsiva reaktioner.

Detta framkom i sammanträdet bl a i den uppfattning av den tekniska

personalens motstånd mot projektet, som VD beskrev i sina frågor.

"DeJ..ar alla uppfattningen att detta är kunskap som man inte har

glädje av?"

"Det låter konstigt att tio veckor internt och åtta veckor på skola

inte lämnar spår efter sig."

VD tycker sig också konstatera att detta var, om in~e en löjlig upp

fattning, så dock inte allmänt delad:

"Fyra här anser det tydligen av värde att få ett papper. Det stämmer

väl inte riktigt med att det inte skulle ha ett värde, som jag upp

lever det."
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VD:s utsagor antyder att han missförstår vad de anställdas repre

sentanter menar. Vad de anställda tycks vilja säga är att

AB-utbildningen inte är lika meriterande externt, som t ex AA

utbildning eller BA- eller BB-utbildning. Huruvida det är "kunskap

som man har glädje av", att utbildningen inte skulle lämna spår efter

sig eller huruvida den skulle ha ett värde, det är något som de

anställda inte har tagit ställning till.

Att VD inte helt kunnat lägga band på sina impulsiva reaktioner i denna

situation framgår också av att VD inte bara tillåter att en stor del

av sammanträdet ägnas åt den ofruktbara dispyten om utbildningens

värde, utan han tar själv del i denna. Frågan är i själva verket

redan avgjord. I den situation som uppstått är det orealistiskt med

en extern utbildning. Därmed är motsättningen rörande skiftersättning

inte längre aktuell. Och frågan om utbildningens värde har därmed

blivit ännu mer ointressant.

Även i Leveranstider kunde VD inte hålla tillbaka alla impulser. Han

medger själv att han "reagerade" på ett protokoll från arbetsgruppen.

Därefter formulerar VD de anställdas ställningstagande som om det ba

serades på att det inte var roligt att dela upp lunchen. Därefter

tycker VD att det finns ett behov av att han förklarar för de anställda

att när det gäller att klara av kundernas beställningar så har det

"inget att göra med att det inte är lattjo".

Även i denna situation ger VD:s ordval en extrem innebörd åt de an

ställdas ställningstaganden. Vad VD:s ordval antyder är att

personalen främst är ute efter att ha roligt i arbetet, att de anställda

är som barn, som då och då måste få höra vad det verkligen är fråga om.

Men så småningom formulerar VD på ett sätt som' har större förutsätt

ningar att vinna gehör bland de anställda, de mål som VD är ute

efter att försvara: "Det finns anledning se väldigt allvarligt på

de små, korta jobben. Sedan får vi komma underfund med var" och när

de spricker."
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Det är svårt att enbart på grundval av VD:s beteende i samband med

behandlingen av Leveranstider och AB-utbildning dra några slutsatser

om VD:s slutsatser av samrådsverksamhetens utveckling. Till det

bidrar att VD:s beteende till en del utgörs av impulsiva reaktioner

i en besvärlig situation. För att få en bättre utgångspunkt för

att komma underfund med VD:s slutsatser av utvecklingen av samråds

verksamheten följdes dess fortsatta utveckling. En redovisning av

denna undersökning och dess slutsatser följer nedan.

så mycket kan dock sägas redan på detta stadium att det måste vara

besvärligt och ansträngande för både ledning och anställda att

fungera effektivt i en atmosfär och anda av den typ som illustreras

av samrådsgruppens behandling av Leveranstider och AB-utbildning ovan.

En förutsägelse som kan göras är att en förändring av något slag

måste äga rum.

Från samrådsgrupp till företagsnänmd

Data om samrådsverksamhetens fortsatta utveckling insanlades beträffan

de verksamheten under fortsättningen av 1970, huvudsakligen genom

direkt observation av samnlanträdena och företagets egna protokoll.

Analysen av de på detta sätt insamlade data visade att samrådsgruppen

var på väg att övergå från att arbeta med gemensam lösning av problem

för företagsledning och anställda till att fungera som en ordinär

företagsnämnd. En vändpunkt vad avser de delar av samrådsverksamheten

som försiggick i samrådsgruppen kan fixeras till sammanträdet den

20 april 1970. Men det fanns förelöpare, eller förvarningar, till

utvecklingen mot företagsnämndsbeteende från andra situationer.

Ett exempel var en kort incident i en intervju med VD som ägde rum

den l april 1970. I slutet av intervjun ställde VD följande fråga:

VD: Tror du att samrådsgruppen är värdelös?

CB: Det kan jag inte säga ännu. Men jag s~ulle vara förvånad om

de vore det. Med de föreställningar som jag arbetar med, är

det svårt att tänka sig att ett fenomen som funnits i ett företag
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så länge som detta inte är till någon nytta. Varje grupp eller

system i ett företag har samtidigt en massa funktioner och

dysfunktioner. Ändrar man på en sak får man en annan grej med

nya funktioner och dysfunktioner.

VD: Ja. Jag tror jag förstår. Jag ställde kanske frågan alltför

enkelt och så. Sedan slår det mig att man kan ju helt enkelt

inte ta bort samrådsgruppen. Det skulle vara omöjligt. Sam

tidigt får man inrikta sig på att förbättra än här, än där.

Nej, jag inser att frågan är för enkelt ställd.

Innebörden av denna fråga och VD:s fortsatta kommentar, var att VD

funderat på att lägga ned samrådsverksarrilieten. Under samtalet med

undersökaren och med hänsyn till andra faktorer, slog det VD att

samrådsgruppen inte kunde läggas ned, eller inte borde läggas ned.

I stället kunde den förändras "att förbättra än här, än där".

Vad innebar då dessa förändringar? Ovan har förändringen betecknats

med att samrådsverksarrilleten övergick till att ta formen av ordinär

företagsnämndsverksarrillet. Med avseende på samrådsverksamheten i

Zeta AB innebar denna förändring bl a följande:

1. Sammanträdesfrekvensen minskade

2. Reellt projektarbete minskade i omfattning

3. Reellt projektarbete förändrades innehållsmässigt. Förändringen

kan beskrivas på följande sätt:

a) Det reella projektarbetet omfattade huvudsakligen start av

projekt eller information om projekt

b) Ingen diskussion av reella projektförslag observerades i

samrådsgruppen år 1970 efter sammanträdet den 20 april

4. Andelen information från VD och andra ökade starkt

5. Andelen uppstartning eller aktivering och diskussion av s k

trivselfrågor ökade efter den 20 april 1970
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Detta skedde utan att det reella projektarbetet flyttades till andra

organ, t ex de genom omorganisationen införda arbetsutskotten.

Det bör observeras att även om trivselprojekt förekommit tidigare

innebar utvecklingen efter den 20 april 1970 en förändring. Det är

denna förändring som motiverar införandet av begreppet reella projekt

för t ex den typ av frågor som behandlats ovan. Det vill säga AB

utbildning, Leveranstider etc.

så småningom upphörde det reella projektarbetet helt och hållet

och sanITådsgruppen fungerade mer och mer som en vanlig företagsnämnd.

Sammanträdesfrekvensen närmade sig fyra gånger per år och samman

trädena dominerades av information från företagsledningen och andra.

Slutsatserna om att samrådsverksamheten förändrade sig i riktning mot

vad som ovan har kallats företagsnämndsbeteende, var baserad på

observationer och analys av innehållet i samrådsgruppens sammanträdes

protokoll. Det senare momentet avser sammanträdena den 2 februari

och 26 november 1970.

En bild av denna utveckling kan erhållas genom nedanstående samman

ställning av samrådsgruppens sammanträden under undersökningsperiod8n.

12 december 1969

2 februari 1970

9 mars 1970

16 mars 1970

23 mars 1970

l april 1970

20 april 1970

25 maj 1970

24 augusti 1970

26 november 1970

Projektarbete

Projektarbete

Projektarbete + Ideinsamling

Ideinsamling (extra sammanträde)

Ideinsamling (extra sammanträde)

Ideinsamling (extra sammanträde)

Projektarbete. Sammanfattning av Ide

insamling. Information om nya Zeta

aktiviteter

Information. Trivselprojekt, start eller

aktivering av reella projekt

information, trivselprojekt, information om

reella projekt

Information. Projektarbete, start och diskussion

av projekt
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En mer detaljerad översikt av förändringen

De första tecknen till den nämnda förändringen av samrådsverksamhetens

struktur observerades vid sammanträdet den 20 april1970. En mer

detaljerad analys av utvecklingen efter detta sammanträde är indi

kerad. Denna skall utföras på enklast möjliga sätt genom en presenta

tion i protokollform av vad sammanträdena omfattade, plus korta

kommentarer eller referat av särskilt intressanta punkter. Som en

utgångs- och jämförelsepunkt kan ett kortfattat referat av innehållet

i samrådsgruppens sammanträde den 20 april 1970 tjäna. Det bör

framhållas att redan detta sammanträde avvek från de tidigare, bl a

genom den omfattande VD-informationen om olika expansionsprojekt.

Samrådsgruppen deL 20 april 1970

l. Inledning, procedurer

2. AB-utbildning. Diskussion. (Se ovan)

3. Leveranstider. Diskussion. (Se ovan)

4. Ideinsamling. Diskussion om distribution av reklam och annat

företagsmaterial, en företagstidning, radio, eventuellt intern

radio, anslagstavlor

5. Val till samrådsgrupp

6. Sammanfattning av Ideinsamling (VD)

7. VD informerade om samarbete med finländskt företag

8. VD informerade om nya Zeta-aktiviteter

a) License, Europe

b) Progressive Industry Group (PIG)

c) Processcolor

9. Fördelning av förslag till arbetsutskott

Det som skilj er samrådsgruppens sammanträde den 25 maj 1970 från de ti

digare, framför allt de som ägde rum före den 20 april 1970,

är den mer omfattande informationen från VD:s sida och den ökade
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andelen trivselprojekt. Ökningen av omfattningen-av VD:s eller

företagsledningens information antyddes redan i sammanträdet den

20 april 1970.

Exempel på VD-information är framför allt följande punkter hämtade

från sammanträdesprotokollet:

14. System -70

15. Zeta:s bokslut

16. Utvecklingen l oktober 1969 - maj 1970

17. Närmaste aktiviteter och organisation

Exempel på trivselfrågor är framför allt följande punkter:

3. Radiofrågan

4. Bibliotekets/rastrummet s utformning

5. Enkät om sommartid

9. Konstutställning i lunchruw~et

13. Lunchrumsråd

Det finns också exempel på inslag som påminner om det tidigare

mönstret, då reella projekt dominerade. Exempel är:

10. Apparater för C-enheter

Il. Planering av beställningskontoret

12. Debiteringsfrågor

Men det var i inget av dessa inslag fråga om diskussion av åtgärdsför

slag.

Nedan följer en lista över innehållet i samrådsgruppens sanmlanträde

den 25 maj 1970, med en klassificering av de viktigaste inslagen.

l. Procedurer

2. VD presenterade ttföretagshäftet NU" (arbetsnamn). Information

3. Radiofrågan. Diskussion av-aktiverat trivselprojekt

4. Bibliotekets (rastrummets) utformning. PLI informerade

5. Enkät om sommartid presenterades

6. Höstens kursverksamhet. pe informerade

16-Berg
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7. Val av ersättare för CAIB

8. Pristävling rörande namn på företagstidningen

9. Konstutställning i lunchrummet. Start av trivselprojekt

10. Apparater för C-enheter. Aktivering av reellt projekt

11. Planering av beställningskontoret. Start av reellt projekt

12. Debiteringsfrågor. Reellt projekt som startades. Remiss till

utskott

13. Lunchrumsråd. Start trivselprojekt

14. System -70. Information från utomstående expert plus VD

15. Zetas bokslut. EC och VD information

16. Utvecklingen 1/10 1969 - maj 1970. VD information

17. Närmaste aktiviteter och organisation. VD information

a) License Europe

b) Samarbete med finskt företag

c) Processcolor

d) Deltas debitering

e) VD:s tidsfördelning på olika koncernföretag

r) Tillsättning av ledningsgrupp för koncernen

g) Styrelse för Zeta

h) Stf för VD utsedd

18. Eventuellt

Detta möte innehåller förutom Eventuellt huvudsa1~igen information.

Enda undantaget är punkt 6 om organisationen av C-avdelningen.

Detta projekt var en utväxt av Leveranstidsgruppens tidsstudie. Den

na avslöjade bl a stora problem, särskilt i samarbetet mellan B- och

C-avdelningarna kring jobb som gick emellan dessa avdelningar,

dvs från C till B. (Se flödesschemat i Kapitel 5, figur 5:2.)

Över-huvud taget var det iögonfallande vilka problem som sammanhängde

med avdelning B och dess organisation. Den hade omorganiserats senast

på våren 1970. Innan dess hade den omorganiserats flera gånger.
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Företagsledningen hade svårt att få grepp om denna expanderande

verksamhet. Det var något av ödets ironi att den för nedläggning

aktuella avdelning A föreföll vara företagets effektivaste. I

denna hade man, som visats ovan, i stort sett funnit relativt väl

fungerande processer för att integrera personalens behov och

företagets krav. Samtidigt föreföll det som om företagsledningen

inte hade klart för sig att framför allt AB fungerade bra och ännu

mindre varför detta var fallet och hur detta skulle kunna tillämpas

på B och C. Detta trots att många i företagsledningen deltagit i

utformningen av AB. En förklaring till detta var att den tekniska

avdelningen behandlades som en relativt odifferentierad enhet i

linje med den företagscentrerade inriktningen.

så t ex hade självverksamheten utvecklats huvudsakligen på avdelning

A. Denna lösning hade utan vidare kopierats på avdelning B och C

i linje med det företagscentrerade begreppet. Men det fanns så

stora skillnader mellan avdelning A och avdelningarna B och C och

dessa sinsemellan, att en kopiering av -självverksarrilleten var in

adekvat. Det var möjligt att vissa av de principer som utvecklats för

avdelning A var tillämpliga på B och C, men ett villkor för att det

hela skulle fungera var att de anpassades till den nya situationen,

framfqr allt till teknologiskilInader och en något annan typ av

personalstruktur.

Nedan följer i punktform innehållet i sammanträdet i samrådsgruppen

den 24 augusti 1970.

l. Procedur

2. System -70. Information VD

3. Information Zeta-aktiviteter. VD

a) Finland

b) Danmark

c) License Europe

d) Processcolor

4. Delta. Infornmtion VD

16*-Berg
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5. Progressive Industry Group. Information VD

6. Arbetsgrupp för organisation av B- och C-avdelningarna

Igångsättning av ett reellt projekt

7. Eventuellt

Under Eventuellt tog pe upp två ärenden, ett om kursverksamheten

och ett om företagsledningens rätt att flytta folk mellan skiften.

Bakgrunden till den senare frågan var ett problem med bristande ba

lans i bemanningen av skiften på avdelning B. Representanter från

avdelningen kontrade genom att begära att få diskutera de många upp

sägningarna som inträffat i företaget den senaste tiden.

Att samrådsgruppen inte innehöll mer än ett reellt projekt berodde

till en del på att semesterperioden hade infallit före detta samman

träde i juli. Men lika viktigt var att samrådsgruppens verksamhet

hade börjat ändra karaktär från att ta upp projekt av ömsesidigt

intresse till att mer syssla med trivselfrågor och information.

Att detta var fallet underströks av att nästa sammanträde inte ägde

rum förrän tre månader senare. Det därpå följande sammanträdet pla

nerades till den 15 januari 1971, dvs drygt två och en halv månad

senare. Samrådsverksamheten började påminna om en vanlig företags

nämnd i fråga om sammanträdesfrekvens. Företagsnämnden skall ju enligt

avtalet sammanträda fyra gånger per år.

Detta möte i samrådsgruppen ägde som nämnts rum tre månader efter

det föregående mötet, vilket var ett intressant faktunl att notera

med tanke på att samrådsverksamheten var på väg att övergå till att

bli en vanlig företagsnämnd. I detta möte fanns ytterligare belägg

för att denna övergång fortskred. Men det var inte fråga om en

abrupt förändring. Ännu var inte samrådsgruppen en företagsnämnd.

T ex behandlades några konkreta projekt som de tidigare nämnda B-
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och C-avdelningarnas organisation. En annan intressant utveckling

var att VD engagerat sig i den allvarliga situationen på C

avdelningen. Till skillnad från tidigare ägde ingen realdiskussion

av t ex åtgärdsförslag rum. Når det gällde B- och C-avdelningarnas

organisation, presenterades arbetsgruppens beslut att genomföra

fas l av omorganisationen av AB.

I sarQband med diskussionen av AA-operatörerna på avdelning A, fram

fördes ovan hypotesen att en manifestation av deras otillfredsställelse

med arbetssituationen var aktivitet i samrådsverksarrilieten. I

sammanträdet den 26 november 1970 startades ytterligare en projekt

grupp som rörde AA-operatörerna. Detta projekt har här klassificerats

som en trivselfråga och den omfattade ventilation i verkstaden och

AA-operatörernas omklädningsrum. Denna utveckling stöder den upp

ställda hypotesen.

En ny fråga var samråd vid anställning och avskedande. Att döma

av referatet av vad som vidtagits hade ärendet inte avancerat

särskilt långt utöver att anställare skulle kontakta personalut

skottet .

Ett annat nytt inslag i detta sammanträde var att den tidigare

rätten för anställda att ta upp frågor i samrådsgruppen, tydligen

med utnyttjande av den för "förslag" införda skriftliga proceduren

fortsatte att vara i funktion.

I protokollet angavs vidare att det förekommit skadegörelse från

personalens sida på inventarier och lokaler. Det kan i detta samman

hang nämnas att under min vistelse i företaget förekom en mindre,

vild strejk på en avdelning. Detta i förening med Personalklubbens

formella klagomål på samrådsverksamheten, kan måhända tas som ett

tecken på att personalen inte var särskilt nöjd med det inflytande de

hade på frågor de var intresserade av. En sak som också bör observeras

är att det inte saknades projekt för samrådsgruppen och projektorgani-
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sationen att driva. Därom vittnar egna observationer och även

Personalklubbens skrivelse till samrådsgruppen. Förklaringen till

att projektorganisationen och projektarbetet började minska i omfatt

ning låg inte i projektbrist. Den förklaring som har framförts

var att nedtrappningen berodde på minskat intresse för projektarbete.

Möjligen var ytterligare en förklaring att VD inte betraktade det som

den tekniska personalen ansåg vara projekt som projekt av det slag

som VD ville genomföra.

Sammanträdet den 26 november 1970 observerades inte direkt. I stället

erhöll jag tillgång till det utförliga och välskrivna protokollet

från sammanträdet. Nedanstående är en sammanfattning av protokollet.

l. Föregående sammanträdesprotokoll godkändes

2. Kommentar till årets budget. VD gjorde en genomgång av årets

budget, i vilken VD pekade på förestående konjunkturavmattning

samtidigt som han pekade på de goda utsikterna för företaget

på längre sikt. VD betonade betydelsen av återhållsamhet med

företagets utgifter och den prioritering på utvecklingsområdena

som var nödvändig. VD nämnde i protokollet marknadsanalys,

utbildning, teknisk utveckling och lokalfrågor. VD nämnde inte,

som han tidigare brukade göra, organisationsutveckling och

samarbetsformer.

3. Rapport från Personalklubbens årsmöte. PK:s ordförande presente

rade en rapport från PK:s höstmöte 1970. Denna rapport innehöll

ett referat av kritiska synpunkter på arbetsgruppernas och

samrådsgruppens effektivitet. T ex att arbetsgrupper som verkat

i vissa fall upp till två år inte slutförts. Vidare att årsgamla

grupper inte ens påbörjats. Radiofrågan togs också upp. Rap

porten framförde misstanken att projekt som anställda var intres

serade av, men som innebar en kostnad för företaget, tenderade

att skjutas på framtiden. Önskemål framfördes om att personalen

borde få komma med synpunkter på budgeteringen då pengar skulle

avsättas till personaländamål.



231

Slutligen framhölls att intresset för samrådsgruppen minskat

bl a på grund av ovanstående förhållande. Inga nya förslag till

samrådsgruppen hade lämnats eftersom så många uppdrag redan

låg ute. "Det var också mötets mening att det borde hända mer

kring de här frågorna så att inte intresset helt försvinner för

gruppernas arbete" var slutklämmen.

4. Information om C-utredningen. Kår avslöjades att en stor ut

redning av C-avdelningen under ledning av VD hade igångsatts

kring "de tekniska frågorna, utbildningsfrågorna och samarbets

frågorna" rörande C-avdelningens teknik.

5. B- och C-avdelningarnas organisation. PC presenterade arbets

gruppens beslut att genonuöra fas l av omorganisationen av CB.

6. Spanienlägenhetens funktion och utnyttjande ur semestersprid

ningssynpunkt. PC föredrog ärendet. Andra åtgärder för

semesterspridning om sådana över huvud behövdes skulle över

vägas och lägenheten säljas.

7. Ventilationen i omklädningsrum och verkstad. Projektfråga,

trivselfråga. Frågan rörde dålig ventilation i AA-operatörernas

omklädningsrum och i verkstaden.

8. Information om Radiofrågan. FC.

9. Samråd vid anställning och avskedande av personal. Information

Fe. Åtgärder från arbetsgruppen: " ... de som anställer i

alla anställningsfrågor kontaktar Personalutskottet för lämnande

och inhämtande av fullständig information."

10. Inkomna frågor

a) Fråga om lokalen 3 trappor

b) Nyval till samrådsgruppen

c) Regler för inarbetning av tid

d) Inarbetning i sarr~and med jul- och trettondagshelgerna

e) Regler för semesterns förläggning inom kalenderåret

f) Fråga om öl- och läskedrycksautomaterna

g) Fråga om intern utbildning som förberedelse till ny teknik

h) Vårens kursverksarrmet
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Il. Eventuellt. Under denna punkt framkom att det förekommit åverkan

på inventarier och lokaler vid några tillfällen. VD frågade

personalklubben Tfvilka åtgärder som vidtagits". PK:s ordförande

förklarade att några åtgärder inte vidtagits och inte heller

hade några samtal upptagits i frågan.

PG påpekade det betänkliga i att ingen reagerar när sådan skade

görelse sker. Det borde vara naturligt att de som blir vittnen

till sådant direkt medverkar till att upplysa vederbörande om att

den friheten på Zeta också kräver motsvarande självdisciplin.

Samrådsgruppens medlemmar förklarade sig beredda att i mån av

förmåga medverka till att upprätthålla denna självdisciplin.

12. Tid för nästa sammanträde bestämdes till den 15 januari 1971

klockan 14-16.

Sammanfattning och slutsatser

En uppföljning av utvecklingen av Zeta AB:s samrådsverksamhet gav

vid handen att relationerna mellan företagsledning och anställda

försämrades. Detta kunde utläsas aven uppföljning av de för den

fortsatta utvecklingen delvis bestämmande projekten, Leveranstider och

AB-utbildning. Lösningen på denna utveckling, som innebar en risk för

att VD kunde förlora kontrollen över samrådsverksamheten om den dri

vits vidare med de olikartade utgångspunkter och ambitioner som fanns,

blev att förändra samrådsverksamheten. Denna övergick till att mer och

mer påminna om ordinärt företagsnämndsarbete. Förekomsten av reella

projekt minskade, framför allt upphörde diskussionen i samrådsgruppen

av åtgärdsförslag som avsåg reella projekt, av ömsesidigt intresse

för anställda och företagsledning. I stället ökade förekomsten av

information från VD:s och den övriga företagsledningens sida. Vidare

ökade förekomsten av trivselprojekt för de anställda, dvs projekt som

var av intresse för de anställda utanför det direkta arbetet. Det

gällde sålunda frågor som lunchrum, omklädningsrum, parkerings-

platser etc. En konsekvens av denna utveckling var att relationerna

mellan ledning och anställda avseende stämningen under samråds-
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gruppens sammanträden, tack vare denna åtgärd från VD:s sida, omedel

bart förbättrades. Eller som AA2 formulerade saken i en intervju

den 28 maj 1970, dvs efter samrådsgruppens sanunanträde den 25 maj

1970, då de nya linjerna började framträda:

AA2: Något som slår mig beträffande samrådsgruppsmötena är att de

varierar så mycket i stämning. Jag vet inte om du har samma

känsla?

CB: Mm. Hur menar du?

AA2: Ja, ibland verkar allting vara så nere och allting är omöjligt

och man kan inte göra någonting. Vid andra tillfällen går

allting lätt och kvickt. Som nu senast, vi höll visserligen på

länge, men det blev aldrig tröttsamt, trots att det var 3.5

timmar (Paus.) Ja, detta jag nämnt är väl bara känslor,

som man inte vet så mycket säkert om, men jag har talat med

de andra grabbarna om detta och de verkar ha samma intryck.

Analysen ovan gick ut på att härleda faktorer i samrådsverksamheten

som gjorde att den gav upphov till ur multifunktionell synpunkt del

vis vällyckade organisationslösningar, t ex AB:s organisation och

A-avdelningens organisation över huvud taget. Ovanstående material

avslöjade att om samrådsverksamheten bidragit till denna utveckling

tidigare gjorde den det inte längre. Vad som hade bevittnats var en

successiv nedläggning av samrådsverksamheten. I nästa kapitel

skall den empiriska undersökningen sammanfattas och de slutsatser

som kan dras på grundval av denna redovisas.
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KAPITEL 11. SAMMANFATTNING, SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Sammanfattning

Ovan har jag rapporterat från en klinisk undersökning av ett relativt

öppet organisatoriskt system. I undersökningen studerades samråds

systemet i ett medelstort, privatägt företag. Undersökningen kon

centrerades till systemets resultat, funktionssätt och utvecklings

tendenser.

Resultatet av det öppna systemets verksamhet undersöktes genom

en ingående analys aven av dess produkter, självverksamheten på

avdelning A. Denna bestod bl a av följande inslag: ansvar för tid

hållning och kvalitet hos anstallda, indirekt jobbutläggning och

jobböverföring samt rotation mellan olika arbetsuppgifter och

bänkmannens roll.

Analysen av självverksamheten visade bl a att samrådsverksamheten kun

de resultera i produkter av mycket hög standard. Självverksamheten

på avdelning A och skiftlag A, visade sig nämligen vara förknippad

med både hög produktivitet och tillfredsställelse. Sålunda var avdel

ning A den effektivaste av företagets tre produktionsavdelningar. Vi

dare var de anställda på det undersökta skiftlaget tillfredsställda

eller mycket tillfredsställda med sin situation. Når det gällde till

fredsställelsen fanns dock variationer. AB-operatörerna var mer till

fredsställda än AA-operatörerna. För AB var systemet förknippat med

hög produktivitet och mycket hög tillfredsställelse. En fråga var

dock i vilken mån den höga produktiviteten och tillfredsställelsen

hängde samman med självverksamheten och dess komponenter. Ett försök

att analysera dessa samband genom att utgå från skillnaderna i till

fredsställelse mellan AB-operatörerna och AA-operatörerna, visade att

de förra påverkades av flera och därtill några av de mest avancerade

inslagen i självverksamheten. Men samtidigt var AB-operatörerna

också mer gynnade än AA-operatörerna av några allmänna faktorer i

arbetsmiljön.
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I en annan analys påvisades att nästan alla komponenter i själv

verksarrilieten var multifunktionella. Dvs man hade med ett organisa

toriskt inslag t ex indirekt jobbutläggning och jobböverföring uppnått

konsekvenser som samtidigt var funktionella för organisatienens syften

samt för individuella behov och för sociala behov hos operatörerna.

Resultatet av dessa båda analyser berättigar till slutsatsen att

självverksamheten bidrog till det goda resultatet. Detta innebär

således att samrådsverksamheten kunde leda till mycket goda resultat

både för företaget och de anställda.

Nästa steg i undersökningen bestod av att komma underfund med något

eller några framträdande drag i samrådsverksamheten, som förklarade

de goda resultat som kunde uppnås. En hypotes som både litteratur

genomgången och undersökningen av självverksamheten antydde, var att

i samrådsverksamheten konfronterades konflikter mellan företagsled

ning och anställda, i stället för att traditionellt endera företags

ledningen tvingade genom sina synpunkter eller att samrådsgruppen

var ett forum för kompromissande. Denna hypotes kunde inte verifieras.

Inte heller fann jag någon annan process som fyllde motsvarande

funktion för de organisatoriska systemen. En analys av de antaganden

som kunde tillskrivas företagsledningen på grundval av dess beteende,

visade däremot att företagsledningen tog för givet att de anställda

var engagerade i samrådsverksamheten för att främja företagets

intressen. Denna utgångspunkt jämfördes med materialet från en under

sökning av grunden för de anställdas deltagande i samrådet. Under

sökningen visade att de anställda eftersträvade att bevara och främja

sina positioner när det gällde förhållandena i arbetet. Denna arr~i

tion var ibland men inte alltid, oförenlig med företagsledningens mål

att i första hand främja företagets intressen. I varje fall san~anföll

inte de anställdas ambitioner med de mål företagsledningen tillskrev

de anställda.

Huruvida beteendet i samrådsverksamheten , när självverksarrilieten ut

formades, hade varit av mer problemlösande natur gick inte att avgöra

med utgångspunkt från insamlade data, även om det fanns åtskilliga

data som tydde på detta.
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på grundval av ovanstående analys var det inte svårt att förutsäga

att samrådsverksamheten måste förändras. Under observationsperioden

visade det sig att samrådsverksamheten mer och mer kom att närma sig

det traditionella arbetssättet för företagsnämnder med sammanträden

fyra gånger om året, med ett innehåll som dominerades av information

från företagsledningen till de anställdas representanter.

Det paradoxala i denna situation för mig som undersökare inriktad på

organisatoriskt beteende var att företagsledningen därmed gjorde

sig av med ett system som hade visat sig mycket användbart för vissa

uppgifter, t ex utveckling aven organisation av arbetet på en

teknisk avdelning. Till yttermera visso hade åtskilliga resurser

och ansträngningar från företagsledningen och de anställda kanali

serats till samrådsorganisationen.

Slutsatser

Den förklaring som jag fann avseende de motsägelsefulla under

sökningsresultaten från å ena sidan självverksarrilleten och å andra

sidan samråds systemet var att samrådet hade fungerat på olika sätt då

självverksarrilieten utvecklades och då observationerna för denna under

sökning insamlades.

Denna förändring hade sin grund i att VD avsåg att omvandla samråds

systemet till ett företagsledningsinstrument. Detta innebar att sam

rådssystemet skulle få helt nya uppgifter, som hade att göra med problem

som rörde företaget i dess helhet och inte enbart avdelningen. Dessa

problem skulle lösas utifrån företagsledningens perspektiv. Det innebar

också att det inte längre fanns något organ som kunde ta hand om uppgif

ter och funktioner som samrådssystemet utfört, respektive fyllt för

företaget.

Bidragande till denna förändring var företagets brist på ledningsresur

ser när det expanderade och framgångarna med samrådssystemet. Bristen

på ledningsresurser uppstod genom att företaget under observationsperi

oden internt expanderade snabbt medan VD samtidigt blev allt mer
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upptagen av extern expansion i form av nya affärsprojekt, etablering

i utlandet och horisontell integration. Det är vidare inget tvivel om

att samrådssystmet inledningsvis var mycket framgångsrikt. Dels

lyckades VD att bemästra vad han kallade en "relationskrishistoria",

dels avklarades andra problem, varav kanske utvecklingen av själv

verksamheten var den mest spektakulära framgången. Det var mot bak

grund av detta inte särskilt egendomligt att VD även applicerade sam

rådssystemet när han började få problem med att hinna med alla före

tagsledningsuppgifter.

Det kan i detta sammanhang också vara lämpligt att påminna om att VD

under en tidigare anställning hade haft framgång med införande av

företagsnämnd. (Se den inledande intervjun med VD.) Det är ju en

väl etablerad psykologisk sats att sökbeteende i problemsituationer

innebär inventering och prövning av redan inlärda responser.

I denna förklaring av VD:s ambition att använda samrådssystemet för

företagsledningsproblem kan inrymmas även VD:s antaganden om att de

anställda var inriktade på att främja företagets syften. Detta uti

från sett förbryllande antagande kan mycket väl förstås om man

försöker sätta sig in i hur VD kunde betrakta framgångarna med

samrådssystemet utifrån sitt perspektiv. Givet att VD var inriktad

på att främja företagets intress~n och att han tenderade att betrakta

händelser i företaget ur ett endimensionellt, företagscentrerat

perspektiv, hur ter sig då den lösning av ett arbetsorganisatoriskt

problem som självverksamheten utgjorde? För det första är det klart

att VD inte prinilirt fäste sig vid de individuella och sociala kon

sekvenserna av systemet. I varje fall fokuserades hans intresse

på inslag som var rationella, praktiska, logiska - med få

ord de inslag som främjade organisationens syften. Hur tedde sig

då detta system och de anställdas medverkan i proj~ktet liksom deras

bevekelsegrunder? För det första tedde sig systemet ändamålsenligt

ur detta perspektiv. Vidare är det lätt att få intrycket att de

anställda medverkade i dess utarbetande för att de hade samma mål

som VD. Det var också lätt att generalisera och säga att de anställda

var intresserade av att företagets syften främjas. Ur detta är det
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möjligt att bli motiverad att engagera de anställda även i företags

ledande uppgifter.

Men sett ur multifunktionell synvinkel är det lika lätt att se att

detta var en ofullständig bild och att den därmed var vilseledande.

De anställda deltog i projektarbetet inom samrådssystemets ram i

första hand för att få till stånd åtgärder som bidrog till att

främja deras intressen, såsom de tedde sig i deras perspektiv. Att

mot denna bakgrund utgå från att de anställda styrdes av ett primärt

intresse för företagets syften var således felaktigt och förde ut

vecklingen av samrådssystemet in på fel spår.

När det sedan visade sig att samrådssystemet inte kunde lösa företags

omfattande problem, var VD beredd att helt göra sig av med

samrådsverksamheten, även om han under observationsperioden inte

gick fullt så långt, utan omvandlade den till att fungera som en ordi

när företagsnämnd. Men med detta kasserades samtidigt den funktion

som samrådsverksamheten kunde uppfylla effektivt för företaget, näm

ligen att tjäna som forum för bearbetning av enskilda konfliktepisoder

mellan företagsledning och anställda rörande frågor av typ utredning

och genon~örande av förbättringar av arbetsorganisationen på avdelnings

nivå. Den underliggande konflikten mellan företagsledning och anställ

da fortfor att generera problem som behövde bearbetas på ett konstruk

tivt sätt. I linje med Lawrence och Lorsch (1967) anser jag att den

underliggande konflikten in~e kan elimineras. Däremot kan konkreta

konfliktepisoder behandlas på mer eller mindre konstruktiva sätt.

Jämför t ex de problem med arbetsorganisationen som aktualiserades på

avdelningarna B och.C. En ytterligare svårighet som påverkade dessa

avdelningars organisation var att ledning och anställda delvis hade

blivit låsta i sina ställningstaganden på grund av framgångarna

med självverksamheten på avdelning A.

Parallellt med att dessa mer operativa problem existerade fanns pressan

de strategiska och taktiska företagsledningsproblem som VD också måste

finna lösningar på. Ovanstående illustrerar i någon mån några av de
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krävande frågor som en företagsledare måste klara av. Det är således

inget att förvåna sig över att misstag och missbedömningar inträffade

och måste inträffa när det gäller de komplicerade personal- och

organisationsproblem som beskrivits ovan.

I och med att ovanstående sammanfattning och slutsatser är avrappor

terade är de egentliga syftena med denna rapport uppnådda. Men i

linje med att denna undersökning också var inriktad på att vara till

samtidig nytta för såväl forskning som praktik, skall några försök

till uttolkning av denna undersöknings konsekvenser för dessa områden

redovisas. Detta innebär närmast ett försök att öppna några dörrar

mot nya områden. Dessa har jag bara hunnit kasta en titt på. Jag har

inte närmare undersökt dem.

Konsekvenser för vidare forsknin~

I detta avsnitt skall jag ta upp några konsekvenser för forskningen

av denna undersökning av relativt öppna organisatoriska system. Jag

skall framför allt peka på några forskningsområden som verkar

intressanta.

En slutsats för forskningen som ligger i ovanstående förklaringar till

beteendet går ut på att det är en nödvändig uppgift att identifiera

sådana områden för vilka ett öppet organisatoriskt system av typ

samrådsverksarriliet kan vara ändamålsenlig. Givet att samrådsverksam

het skall betraktas som ett verktyg för anställda och företagsled

ning, vilka uppgifter kan detta verktyg utföra med större effektivitet

än jämförbara verktyg och vilka kan det inte utföra?

Ovanstående undersökning har givit några grova indikationer. Så t ex har

jag visat att samrådsverksamheten kunde leda till goda resultat när

det gällde utformning av arbetsorganisationen på en producerande avdel

ning. Däremot fungerade organisationen inte alls som hjälpmedel när

arbetet var inriktat på eller hade ambitionen att klara uppgifter som

omfattade alla produktionsavdelningar eller hela företaget.
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Det kan finnas flera förklaringar till denna utveckling, där en linje

sklllle gå ut på att ett samrådssystem inte kan klara en sådan uppgift

och en annan linje skulle gå ut på att det i Btt moget samrådssystem

vore lämpligt. Att samrådssystemet inte klarade av uppgifter på före

tagsnivå kan förklaras av att både företagsledning och anställda

kommer i en konfliktsituation som är mycket svår att arbeta med. När

det gällde hur arbetet skulle organiseras på avdelning A hade såväl

företagsledning som anställda kunskaper om saken som var relevanta.

Vidare var det lättare för företagsledningen att inta en sakligt

distansterad attityd som var till hjälp för ett problemlösande

beteende. De anställda kunde betraktas som experter på sitt eget

jobb och sina och kamraternas preferenser. Når det gällde företagsom

fattande uppgifter var dessa av större personlig signifikans för före

tagsledningen och framför allt för VD. Det var när det gällde sådana

frågor svårare att inta den för problemlösandet välgörande sakliga

och distanserade attityden. Innebär detta att ett samrådssystem omöj

ligt kan användas när det gäller företagsledningsuppgifter?

Detta vore att generalisera för långt utifrån detta material. Det är

nödvändigt att komma ihåg att i det undersökta företaget gjorde VD

ett försök att ändra samrådssystemets inriktning. Detta var kombine

rat med, och det är det viktiga, att de gamla uppgifter som utförts

av samrådssystemet inte kom att utföras av vare sig samrådssystemet

eller något annat organ. Hur utvecklingen skulle ha blivit om VD

t ex inrättat ett nytt organ för företagsomfattande uppgifter och

låtit samrådssystemet fungera ungefär som tidigare är en fråga

som kan ställas men inte besvaras här. Det finns vissa indikationer

från decerr.~ersammanträdet1969 som antyder att VD var inne på en

sådan ide men att denna försvann i debatten.

Mer betydelsefullt att döma av den i det föregående rapporterade

undersökningen förefaller det vara att ett samrådssystem för att i

första hand bli bestående och förkovras när det gäller relativt

begränsade uppgifter som organisation av produktionsavdelningar för att

inte tala om företagsledningsproblem måste utgå från andra utgångs

punkter än den traditionella, företagscenterade färetagsledningslogiken.
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Vad som krävs är en övergång till ett mer relativistiskt synsätt på

företaget och de anställda från företagsledningens sida. Det finns

mycket i den nuvarande samhällsutvecklingen som talar för att en

sådan övergång är nödvändig. Huruvida en sådan övergång kommer att

förverkligas och vad konsekvenserna blir om den inte lyckas är helt

andra frågor som inte kan behandlas här. Vad en sådan övergång skulle

kunna innefatta för företagsledare och praktiker behandlas något i

avsnittet Konsekvenser för praktiken (se nedan).

Oavsett ovannämnda djupgående frågor kan också några synpunkter på

självverksamheten ur den framtida forskningens synpunkt lämnas. En

analys av självverksamhetens förtjänster och begränsningar som ett

organisatoriskt hjälpmedel är indikerad. En sådan kan t ex gå ut på

att ta fasta på inslag i självverksamheten eller något annat likartat

system som är generaliserbara till andra företag, avdelningar och

teknologier. Sålunda var det från denna undersökning uppenbart att

självverksamheten inte utan avgörande modifieringar kunde överföras

till avdelningarna B och C från A. Ett skäl var att man här rörde sig

med olikartade teknologier. En princip i självverksamheten gick llt

på att den traditionella förmansbefattningen skulle ersättas med andra

inslag t ex förfinade arbetsorder och indirekt jobbutläggning. Detta

var också i linje med aktuella moderörelser på organisationsområdet.

Jag anser dock att en princip som borttagning av förmän är alltför

grov och generell för att vara av något som helst värde i detta

sammanhang. T ex var det klart motiverat med en traditionell för

mans- eller chefsbefattning på avdelning C, bl a för att reglera av

delningens transaktioner med omgivande system och för att bruka

och underhålla de avancerade maskinsystem som avdelningen utnyttjade.

En annan princip förknippad med självverksarrilieten var att jobben skulle

ha låggradig synlig programmering. Men en ökad programmeringsgrad i

arbetet på avdelning B anser jag skulle ha hjälpt oeTfarna operatörer

på avdelningen att snabbare komma in i jobbet. Vidare kunde

vissa ideer från AB:s organisation, som rotation av arbetsuppgifter,

ha varit till hjälp i uppläggningen av B-avdelningens organisation.
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Vad detta framför allt pekar fram emot är möjligheterna att föreslå

generella påståenden om situationer i vilka samrådsverksamhet skulle

vara ändamålsenlig. Vidare vore det möjligt att med utgångspunkt

från en analys av några situationer med självverksamhet peka på

några generella drag i en arbetsorganisation som bör eftersträvas

och alternativa lösningar om inte det ideala enligt en sådan analys

är uppnåeligt. En sådan princip vore att i utförandet av ett jobb

bygga in förstärkningsmekanismer som är en källa till tillfreds

ställelse för operatören och som samtidigt bidrar till att underhålla

och förstärka av företagsledningen önskvärt beteende. Någon risk för

att detta skulle leda till ensidig exploatering av operatören behöver

inte föreligga. Inbyggt finns en säkerhetsventil. Endast sådana

förstärkningar som operatören skulle uppleva som värdefulla skulle

fungera. Det hela skulle kunna leda till en systematisk metod för

berikning av arbetets innehåll för operatören.

ytterligare ett uppslag för framtida forskning är att den multi

funktionella utgångspunkten för jobbanalys och arbetsutformning

(job design) är fruktbar och inte särskilt svår att applicera. Ett

sådant synsätt kombinerat med strömningar inom klinisk psykologi

som utgår från olika typer av inlärningspsykologi förefaller mycket

intressant. (Se t ex Rönnberg, 1970, kap. l.)

Konsekvenser för praktiken

En av de viktigaste konsekvenserna för praktiken av denna under

sökning är att även chefer och företagsledare kan ha nytta av

distinktionen mellan begreppsschemata och förklaringsteorier. Så t ex

är det viktigt att inse att viktiga föreställningar som styr före

tagsledningens beteende i det dagliga arbetet betraktas som

instrument eller verktyg. I ett annat sammanhang har jag talat om att

de föreställningar som finns inom företagsledarkulturen om vad en

företagslednings uppgifter består av, betraktas på detta sätt (Berg,
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1972). Detta kräver dels att dessa implicita föreställningar tas

fram till analys, dels att de anpassas till de uppgifter som dessa

abstrakta. verktyg sk&ll användas till. Ytterligare en uppgift består

av att företagsledningen ständigt utvecklar och utnyttjar verktyg

som de bedömer vara mer effektiva än de som de för närvarande utnyttjar

i den dagliga gärningen.

Några exempel på sådana föreställningar finns i Seiler (1967). I

denna skrift talar författaren bland annat om värdet av att utnyttja

begreppet naturliga system och en speciell typ av funktionsanalys för

att betrakta företagsproblem. Vidare menar Seiler att det är viktigt

att träna sig i att övergå från en-orsaksvanan (the single cause

habit) när det gäller organisatoriskt beteende till att se det som

orsakat av multipla faktorer (multiple causation). Vad Seiler här

pekar på är den nästan automatiska tendensen eller reflexen att till

skriva en händelse eller ett fenomen en enda orsak.

MYcket nära besläktat med detta synsätt är en av de föreställningar

som framförts och fått stöd i denna undersökning. Enligt denna är

organisatoriskt beteende i organisationer ett multidimensionelIt

fenomen. Att analysera multidimensionella händelser och fenomen

utifrån enbart endimensionella föreställningar, t ex företagets

syfte, är inte bara vilseledande. Ett sådant beteende leder också

till lägre total effektivitet förutom till åtskilliga komplikationer.

Ett exempel är att en företagsledare som med styrelsen och revisorerna

måste tala om vad som är möjligt och inte möjligt att göra ifråga

om höjning av effektivitet och i en sådan situation delvis måste

ta personalens parti och perspektiv. Men när samme företagsledare

skall tala med personalen med anledning av styrelsens och revisorer

nas påtryckningar använder han de argument som styrelse och revisorer

använde mot honom som företagsledare och som han i det tidigare

läget argumenterat emot. En situation som har sådana egenskaper

är inte ägnad att underlätta företagsledarens svåra uppgift.

Om jag övergår till denna undersöknings resultat vad gäller just

samråds systemet förefaller det viktigt att ledning och anställda som

arbetar med denna typ av relativt öppna system frågar sig vad dessa

kan och inte kan utföra för uppgifter.
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En ännu mer specifik lärdom för praktikern av denna undersökning är

att undvika att tänka på samrådssystem eller någon annan likartad

innovation som ett universalverktyg. En risk med denna typ av åtgär

der är att de förefaller att vara så effektiva jämfört med mer

traditionella sätt att angripa hithörande frågor att resultaten blir

överväldigande. Risken finns då att innovationen i fråga blir

betraktad som ett universalverktyg i stället för ett specialverktyg.

En annan risk är att företagsledning och anställda inte vet vad det

är som lett till framgång i ett konkret projekt. I Zeta AB föreföll

det således som om man kom att betrakta och fokusera intresset på t ex

självverksamheten så mycket att man såg denna som den huvudsakliga

-produkten av samrådet på avdelning A. Jag skulle vilja föreslå

att ett lika viktig inslag när det gällde samrådssystemet och själv

verksamheten var den process och det sätt att arbeta på man

använde sig av i detta projekt. Detta synsätt skulle ha lett

till flera positiva konsekvenser. Företagsledning och anställda

skulle under processen eller i efterhand ha kunnat analysera

denna process och komma till slutsatser om varför denna process var

framgångsrik. Vidare kunde man i det fortsatta arbetet ha utformat

en situation som så mycket som möjligt gynnade utvecklingen av dessa

positiva inslag. En annan konsekvens av att inte fokusera all uppmärk

sarriliet på självverksarrilieten hade kunnat bli att man inte hade gene

raliserat erfarenheterna beträffande självverksamheten så mycket som

man gjorde. Såvitt jag förstått det hela utvecklades självverksamheten

på avdelning A. Därefter tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att

införa valda inslag från självverksamheten på avdelning B. Denna

arbetsgång ledde inte till särskilt lyckade resultat. Mitt förslag

innebär i stället att företagsledning och anställda när det gällde

avdelning B skulle ha arbetat vad man brukar kalla förutsättnings

löst. Det vill i detta fall ege~ att fnTeta~81edning och anställda

skulle ha jobbat i stort sett som de gjorde med avdelning A. De
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skulle ha undersökt B-avdelningens speciella situation och försökt

utforma organisationen med hjälp av ledningens och de anställdas

gemensamma kunskaper om teknologi, processer, marknad etc. I detta

arbete skulle berörda parter också ha utnyttjat erfarenheterna från

samarbetet när det gällde utvecklingen av självverksamheten samt spe

ciella inslag eller komponenter i det som utgjorde självverksamheten.

ytterligare erfarenheter från denna undersökning som rör företags

ledningens roll i utvecklingen av relativt öppna system är behovet av

medveten målsättning och återföring om grad av måluppfyllelse genom

att i processen bygga in avstämningspunkter. I detta ingår också att

hålla reda på varifrån man kommit. En återföring av detta slag kan

tjäna som förstärkningsmekanism eller föranleda omprövning ifall inte

utvecklingen går i planerade banor. Vidare kan en logg av denna

typ förhi~~~a den svängning mellan ytterligheter som bevittnades i

Zeta-fallet. I stället för att lägga ned samrådssystemet helt och

hållet hade detta kunnat återgå till att ta hand om organisationsupp

gifter på produktionsavdelningarna.

Det viktigaste med utformningen av ett system för återföring är emeller

tid att det läggs upp på ett sådant sätt att inte bara graden av upp

nåelse av företagsledningens mål registreras. Det avgörande förefaller

att vara att dimensioner som en företagsledning inte vanligen beaktar

byggs in i systemet. Med hjälp av ett sådant system kan företags

ledningens förmåga att varsebli och ta hänsyn till företagets multi

dimensionalitet uppövas. Ett utvecklat system av detta slag skulle

kanske vara en operationell metod för en företagsledning att övergå

till ett multifunktionellt eller relativistiskt synsätt på företaget.

En annan fråga är hur en sådan feed-back skall arrangeras. Flera

möjligheter finns här. Ett enkelt sätt, men kanske föga verkningsfullt

i många fall, är att föra noggranna dagboksanteckningar över utveck

lingen. Ett bättre sätt är att någon chefsperson görs ansvarig för att

17 -Berg
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följa systemets utveckling och vid behov försvara de värden och

investeringar som är nedlagda i detta mot angrepp eller ingripanden av

olika slag. En tredje möjlighet är att en konsult följer det hela

med bl a uppgiften att erinra t ex en "fJD med många andra "järn i elden"

om ursprungliga planer, utvecklingstendenser, uppnådda resultat etc,

ur multifunktionell synpunkt, så att inte dessa framgångar och bakslag

förloras i det dagliga arbetets hets, röra och oöverskådlighet.

Den kliniska undersökningsmetoden: en kritik av några inslag i

undersökningens genomförande

Detta avsnitt syftar till att delge andra forskare intresserade

av att pröva den kliniska metoden några av de erfarenheter som jag

har gjort. Det verkar också lämpligt att avsluta undersökningen i

närheten av det område där den började, nämligen undersökningens

metodologi. Trots det som sägs här kan ingenting självfallet

ersätta en konkret egen erfarenhet av att genomföra en klinisk under

sökning, men de synpunkter jag lämnar nedan kan göra andra forskare

bättre förberedda cch rustade än vad jag var.

Det är några temata som jag framför allt vill utveckla härvidlag.
Betydelsen av noggranna förberedelser och ordentlig planering kan

inte nog betonas. Vidare är det viktigt att avgränsa undersökningen

så att den får hanterbara proportioner. Slutligen vill jag samman

fatta erfarenheterna i form av uppslag till andra forskare.

Mitt intresse för kliniska undersökningsmetoder tenderade att leda

till en underskattning av behovet av planering och förberedelser

när det gällde undersökningens ämnesområde. på ett sätt var mitt

huvudintresse från början metodologiskt. Detta var också i viss

utsträckning påverkat av de allmänna strömningar i tiden som tendera

de att lägga huvudvikten vid processer, t ex undersäkningsprocesser

och underskatta betydelsen av planering och målformulering samt att

bygga in återkommande avstämningspunkter i undersökningen. Jag vill



betona att dessa inflytelser innebar en avvikelse från den kliniska

metoden som den beskrivs av Roethlisberger med flera i de referat

och citat som redovisats i kapitel l. Läser man de undersökningar

det här är frågan om är de mycket väl planerade, genomtänkta och för

beredda samtidigt som de innehåller öppenhet för nya fynd, som då

kan få styra undersökningen i andra riktningar än vad som planerats.

Men denna öppenhet för nya utvecklingar i de observationer som gjorts

har inget med frånvaro av mål och planering att göra. De är snarare

tillämpningar av satsen att tillfälligheter gynnar den som är väl för

beredd.

En konsekvens av detta var att jag under vissa stadier av undersökning

en kom i lägen då jag hade alldeles för mycket att göra på orimligt

kort tid. T ax var ~et alltför krävande att samtidigt som jag

skulle göra forskning om ett nytt ämnesområde skulle jag göra det

med en för mig ny metod. Detta fick till följd att för att klara

det löpande med observation, registrering m m kom förberedelserna

för dataanalysen i bakgrunden. Dessa svårigheter ackumulerades

ianalysfasen.

I stället för att observera, skriva, analysera och dryfta insamlade

resultat som t ex förebilderna rekommenderade, och att därefter

precisera frågeställningarna ytterligare, observera, skriva ned,

analysera och dryfta, tenderade analysen av data och de därav

följande preciseringarna att bli om inte intuitiva så implicita, i var

je fall föga explicita. Dryftandet av observationernas innebörd med

intresserade kolleger föll helt bort beroende på den tidsbrist som

jag upplevde men också på att jag utgick från att mina kolleger

hade föga intresse för det kliniska arbetssättet. Vidare bedömde

jag situationen så att kolleger, föga intresserade av och insatta

i denna arbetsmetod, inte kunde vara till stor hjälp genom att de

skulle argumentera för just nu mer accepterade metoder. Detta skulle

enbart vara tidsödande och ofruktbart. Huruvida denna bedömning

var riktig är omöjligt att säga.



248

Till slut några tips till andra undersökare.

Utforma undersökningen i några urskiljbara steg.

Bygg in ordentligt med tid för underhandsanalyser av insamlade

data.

Arbeta gärna i en grupp av intresserade kolleger. Men även om

sådana inte finns tillgängliga, utnyttja all kollegial åter

föring som kan erhållas sä+skilt när det gäller planering och

förberedelser.

Om det är möjligt försök träna in datainsamlingsmetoderna

genom särskilda, målinriktade och avgränsade projekt, t ex

praktikfall för undervisningsändamål.

Särskilt viktigt är att utföra undersökningen stegvis och med

återkommande avstämning mellan mål och planer å ena sidan och obser

vationer å den andra.

Samn~nfattningsvis innebär detta att metoden är mödosam och besvärlig

och kräver träning att snabbt ta fasta på intryck och pröva deras

riktighet. Vidare att de problem jag anfört inte riktar sig mot

metoden utan det sätt på vilket jag som oerfaren applicerade den.

Metoden och dess grundvalar anser jag fortfarande och i större ut

sträckning än före undersökningen vara en väg till ökad kunskap

på området.
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SUMMARY IN ENGLISH

THE PARTIGIPATION SYSTEM

A Clinical Study of a Growing Company

This book reports on a clinical study of a relatively open organiza

tional system. The report starts with a description of some aspects

of the clinical or situationaI method of studying organizational

behavior. An analysis of a previous Swedish effort with a similar

approach is a1so included.

The subject matter of the inquiry is relatively open organizational

systems. Such systems are distinguished by opportunities for

individual autonomy and interaction and mutual influence between

superiors and subordinates. This influence is regarded as a function

of not only formal status in the hierarchy but also knowledge and

relevant information. Another characteristic of relatively open

systems is that they primari1y tend to use problem solving behavior

in managing conflicts, rather than force, smoothing or compromise.

There were several motives for investigating relatively apen systems.

They are regarded as being able to attain the goals of the organiza

tion as weIl as satisfy the needs of the employees in a more efficient

way than more closed organizational systems. Relatively open systems

are a1so said to be more efficient in a heterogeneous and dynamie

environment. More and more companies will be experiencing

this kind of environment in the future. Furthermore we know much

less about recurrent behavior patterns in relatively open systems

than organizational behavior in closed systems.

The purpose of the research was to investigate the functioning of

relatively open systems, their performance and their deve1opment.

The method used was a clinical study of one company.
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The company selected for the study used an open organizational system

based on the participation of management and representatives for the

employees in project groups. The project groups reported to the parti

cipation group, investigatedproblem areas, designed solutions, and

implemented these mainly in production departments A, B and C. The

participation group was a development of the Work Council concept.

The goal of studying the performance of the system was achieved through

an investigation of one of its products, the autonomous work group

concept in department A.

The investigation of the autonomous group system included specification

and description of the main components. Among other things these

comprised a change in the role of the foreman, and the minimization

of required interaction between foreman and operators and between

the operators. Thus the foreman indirectly distributed the jobs

and the operators indirectly moved jobs between different stations

in the production process. For instance, the formen put the work

orders in special boxes instead of giving the operator the work order

and/or giving oral instructions. Some other characteristics of the

system were that the operatars were responsible for controlling

certain aspects of product quality and seeing to it that the jobs

were finished on time. High product -quality and short delivery

time were important competitive factors for the company. Further

more, in subdepartment AB the system comprised an intricate division

of work accbmpanied by job rotation~

The productivity of the department as a whole and the productivity

of and satisfaction on one shift in the department were determined.

This department was the most productive in the company. The

-satisfaction of the shift investigated was high, -with some differences

between subdepartments AA and AB. AB showed higher satisfaction

than AA.-
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An effort was made to determine ~he degree to which productivity

and satisfaction patterns could be attributed to the group system

or to their dependence on factors outside the group system. In

this effort a multifunction~_ analysis (based on Lawrence, 1958)
of each of the components in the autonomous group system was carried

out. Furthermore, the difference in the satisfaction between sub

department AA and AB was used as a basis for determining the effects

of the group approach. It was shown that the components of the auto

nomous group system were multifunctional, i.e. each of them were

simultaneously functional for company purpose, individual needs and

social satisfaction. But it was also shown that subdepartment AB

benefited more from the multifunctional components of the group

approach than the operators in subdepartment AA. Although some

factors out side the group system were also advantageous to the more

satisfied group, it was concluded that the autonomous group system

con·~ributed to a considerable extent to the satisfaction and

productivity of the operators in AB. The analysis of the multifunctio

nality of the components in the group system and the difference in

satisfaction between AA and AB indicated that the group system

contributed a great deal to the high productivity and satisfaction

in the department.

Since the autonomous work group system was an outcome of the partici

pation system, it was assumed that the impressive results of the study

of department A could be explained by the functioning of the parti

cipation systenl. One hypothesis was that the results were achieved

through a problem-solving approach to managing conflicts between

management and employees in the projects. This hypothesis was

not supported by an analysis of the behavior in the participation

system. Nor could any other process be found which fulfilled a

similar function for the company in terms of problem-solving

behavior.
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Analysis of the behavior of management and employee representatives

indicated, on the contrary, certain problem areas in the participa

tion system. The management wanted the participation system to take

on and solve company-wide problems from a management point of view.

Managements unstated assumption was that the employees took part

in the participation system because they were primarily interested in

improving the company from a management point of view. As a comparison

the behavior and assumption underlying the behavior of the employee.

representatives was investigated. This analysis showed that the

employees were primarily interested in improving their situation at

work and defending what they bad achieved in this area during the past

few years. Even if this goal was not necessarily antagonistic to

the goals of management, they did not coincide as management had

assumed.

Part of the aims of this research was to study the development of

the efforts to use a relatively open organizational system. This

study revealed that management's confusion about the goals of the

employees in the participation system, which had been observed in

the study of how the system worked, was not clarified. As a result

the participation system slowly changed. It gradually began

to resemble the ordinary Work Council concept. For instance, the

participation group met with the comparatively lower frequency of

four times a year. The content of the project groups changed to

less important problems for the company and employees. These changes

implied that conflict episodes were avoided or not managed inside

the participation system. The meetings were increasingly concerned

with information from management to the employees representatives.

Consequently there was a contradiction between the finding from the

study of the auto.I.1omous work group system and the study of the

functioning and development of the participation system. The study

9f the autonomous work groups in department A had shown a very
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successful outcome. The study of the participation system itself in

dicated a system which worked very inefficiently, verging on the

brink of total collapse. How could this be explained? One possible

explanation was that the participation system functioned. differently

when the work group system was developed in 1968, as compared to how

it worked when it was observed in 1970.

The change was attributed to changes in the goals of management with

respect to the participation system. The goals of management had

become increasingly ambitious. When the system was studied, the

management wanted the participation system to deal with company-wide

situation. Before, the participation system had mainly dealt with

situations inside production departments. This change in ambitions

could be explained by the increasing need for management resources

in the growing company. Since the participation approach had been

successfu1 in dealing with departmental problems (not to mention a

couple of other successes), adaptation of the system t.o company-wide

problems was understandable. The new and more ambitious goals of

management could also explain why management assumed that the

employees would take a management point of view when they were invo1ved

in problem-solving in the participatory system. The change of

participation system, however, failed. Whether this depended on the

difficulties using the participation system for company-wide

situations using a traditional management point of view, or whether

it depended on the fact that no unit became responsible for the

tasks that the system lised to perform, is an open question. However,

some data do indicate that if a participation system is to be

applied to company wide problems, the traditional concepts of the

functions of management are of little use.

As for research imp1ications, it is considered important to investigate

what participation systems can and cannot do. This study seems to

indicate that suc-h a system could be very effective in job analysis,

design and implementation of new systems on the department level.
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A study of the conditions for using a participatian system of the kind

investigated in company-wide problems is also indicated. In the

company studied, the meragement merely tried to change the tasks of the

system, without installing any unit which could take over the old tasks

of the participatian system. Whether or not it might have been wiser

to create another participation system for management tasks is an open

question.

The practical implications of this research include, first of all,

demonstration of the fact that management should use a relativistic

or multidimensional point of view when involved in innovations of

this kind. Concepts that nught have b~en fruitful for the management

in the company investigated sre as follows: The company should be

seen as a multidimensional phenomenon and events in the company must

be regarded from a multidimensional point of view. Helpful devices

are an analysis of the functions pertaining to productivity,

individual development, and group processes. Another helpful

device is to replace the single cause habit by the attitude of

multiple causation, i.e. events in companies are caused by multiple

factors. By using these devices, management can avoid misleading

partial system analysis, for instance through applying the unidimen

sional point of view of focusing the attention mostlyan the goals of

the organization.

Other practical implications include finding out what the real results

of a participation system are. This study indicates that the manage

ment involved tended to concentrate attention to products of the

system, such as the autonomous work group system. It seems to the

researcher that some interest in the processes of management and

employees working together, was indicated. These might comprise

items of lasting value for both parties as well as the company. But

for some reason this aspect of the participation system was not clearly

perceived in the company. By also giving the process some considera

tion, important aspects of it might have been made more explicit and

further improved.
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The use of the process point of view might also have helped to

decrease the tendency to generalize from too limited data. The

autonomous work group system was one case in point. Some of. the

principles of the system, such as substituting the role and tasks of a

foreman by other devices, were applied to departments with technologies

that differed from these for which it was developed. By applying

more of a process point of view, the management - in inlproving

departments B and C - could have chosen to work more or less the

way it did in the process of improving production department A.

In departments B and C, they could have used improved principles

of cooperation, as weIl as some components from the autonomous

group system. This might also have prevented management from using

the less fruitful goal which was actually applied, i.e. the task

was to implement components of the group system in departments B

and C.

In conclusion, preparation, planning, development and use of a

feed-back system in constructing relatively open organizational

systems was stressed. Such mechanisms should be set up as reinforce

ments for management and employees. They could also help keep

track of the goals that are attained and indicate the mistakes which

are bound to arise in all development projects. It is, however,

very important that ma~ of the feed-back instrunlents and controls

be multifunctional. This would facilitate management's and

employees' perception of progress or the lack of it with regard to in

dividual development and group processes, and would also serve to

attain the goals of management.

The development and use of multifunctional feed-back mechanisms might

also be an operational method to introduce and implement a multi

functional way of dealing with company problems for management.
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